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عقد يف دم�شق منت�شف �شهر ماي� �0�0 م�ؤمتر ثقايف كبري حتت 

عن�ان »العروبة وامل�شتقبل« �شارك فيه مئة وخم�ش�ن مفكرًا وباحثًا 

قطار العربية، وحظي امل�ؤمتر باهتمام ر�شمي �ش�ري  من خمتلف الأ

اإعالمية لهذا  اأجد على ال�شعيد العربي تغطية  كبري، ولكنني مل 

العربية  م��ة  الأ م�شتقبل  عن  يتحدث  ك�نه  اأهمية  ت�اكب  امل�ؤمتر 
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خطار الكربى التي تهددها اإذا مل ت�شارع اإىل معاجلة �شاملة  جمعاء، بل ينبه اإىل الأ

م��ة قدرتها على احل�ش�ر يف عامل  الأ اأن تفقد  اإنقاذه قبل  تنقذ ما ميكن  �رسيعة 

حالف ال�شخمة التي بات على العرب اأن يتعلق�ا  التكتالت الدولية الكربى والأ

خرين. نف�شهم جناة قبل اأن يغرق�ا يف بحار الآ بذيل اإحداها كي يجدوا لأ

ولقد مّرت على العرب حمن وك�ارث غيبتهم عن التاريخ قرونًا، فبعد �شق�ط 

الفينيقية ثم  الكنعانية  اأر�شهم  العرب وحت�ل�ا يف  بغداد على يد ه�لك� غاب 

�شالم ب��شفه  الإ واأتباع لق�ميات عديدة، ولئن كان  اإىل م�اٍل  �شالمية  الإ العربية 

جامعًا للق�ميات واجلن�شيات قد منحهم �رسعية اأن يقبل�ا بالن�ش�اء حتت حكم 

�شالمي هي اأن العرب  �ش�اهم من الق�ميات، فاإن احلقيقة التي ل ينفيها ال�لء الإ

الراية، ولقد حمل  اإليه من متكن من حمل  القيادي، ف�شعد  تخل�ا عن دورهم 

مر  �شالم قرونًا غابت فيها القيادة العربية، لكن الأ كراد راية الإ الفر�س والرتك والأ

و�شل اإىل مماليك اأ�شبح�ا قادة، وبالتاأكيد مل يكن كثري منهم ب�ش�ية قطز اأو بيرب�س 

اللذين متكنا من حتقيق ن�رس على املغ�ل، على رغم اأن العرب الذين قادوا جي��س 

كان�ا هم جن�د حطني وعني جال�ت، وكان  العامل،  �شالم يف  الإ الفت�حات ون�رسوا 

واآخر  تفرق بني عربي  واح��دة ل  لعقيدة  انتماء  العرب ولء  لقادة غري  ولوؤه��م 

م�شلم من اأية ق�مية كان، وهذا ما جعل العرب يقدم�ن ولءهم للعثمانيني فيما 

بعد قرونًا، فلم ينته ال�لء اإل حني ظهرت الدع�ة الق�مية الط�رانية التي دفعت 

العرب للبحث عن ق�ميتهم اأواخر القرن التا�شع ع�رس، بعد م�شي نح� ع�رسة قرون 

م�يني التي حققت اله�ية العربية  �شف مع �شق�ط دولة الأ من الغياب الذي بداأ لالأ

�شالم  خال�شة دون اأي تعار�س مع العقيدة الدينية، والتي بنت دولة مدنية كان الإ

ندل�س قبل  الأ اأمية يف  بني  اأكدته جتربة  العامل، وهذا ما  اإىل  حاملها احل�شاري 

اأن تهن ق�تها وتقع يف اأ�شباب ال�شعف التي �شقطت بها جتارب الدولة العبا�شية 

ول�شيما يف الدورين الثالث والرابع من عه�دها.

ومن حق العرب الي�م اأن يناق�ش�ا م�قفهم التاريخي، واأن يبحث�ا عن م�قعهم 

خرى التي يعتز العرب  امل�شتقبلي، دون اأن ي�شكل ذلك اأية ح�شا�شية للق�ميات الأ

بك�نها �شاركتهم العي�س والتاريخ واحل�شارة. والعرب يقرون باأن احل�شارة العربية 

مم التي ان�ش�ت حتت راية  �شالمية يف ذروتها هي نتاج جه�د كل ال�شع�ب والأ الإ
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اإبداعًا  ثقافته  يف  و�شخت  وال�شليبيني،  واملغ�ل  الروم  غزو  عنه  ودفعت  �شالم  الإ

خالدًا. ولكن من واجب العرب الي�م اأن يبحث�ا عن �رس تراجعهم بعد اأن كان�ا جذوة 

اأنها بنيت بلغتهم املقد�شة  بداعي والقيادي، ول�شيما  هذه احل�شارة ووق�دها الإ

ق�تها  نهلت  التي  مم  والأ ال�شع�ب  لكل  م  الأ الثقافية  املرجعية  ي�شكل�ن  وكان�ا 

واإبداعها وح�ش�رها من م�شامني هذه اللغة ومن جتربتها الروحية والعقلية. 

���رسورة  امل�شتقبلية  ال��روؤي��ة  واإىل  املراجعة  ه��ذه  اإىل  العرب  حاجة  باتت  ولقد 

خرين،  الآ باأهداف وم�شالح  الراهنة، فهم حما�رسون  الدولية  الظروف  تفر�شها 

ولبد لهم من البحث عن �رسكائهم وجريانهم التاريخيني، واأخ�س تركيا واإيران 

عن  ف�شاًل  متجان�شة،  وثقافة  م�شرتك،  تاريخ  م�شرية  العرب  مع  تربطهما  اللتني 

من  وم�شيحيني،  م�شلمني  العرب،  مع  جميعًا  متكنهم  التي  التكاملية  امل�شالح 

منع  ومن  القرون،  مئات  منذ  فيها  ويعي�ش�ن  ميتلك�نها  التي  املنطقة  حت�شني 

اأحالمهم  اجل���دد  ال��غ��زاة  فيها  ي�شتعيد  ن��ف���ذ  مناطق  اعتبارها  م��ن  خ��ري��ن  الآ

�شط�رية �شهي�نية كانت اأو �شليبية. الأ

امل�شتقبل  واإي��ران عالمة كربى من عالمات خريطة  تركيا  مع  ذاتها  وال�رساكة 

العربي، وهي ت�شتدعي روؤية جديدة تنه�س على اأ�ش�س تنا�شب الع�رس ومقت�شياته، 

وحتديد �شكل الروابط التي حتقق امل�شالح امل�شرتكة يف عملية مت�ازنة تقراأ جتارب 

املا�شي وتبتعد عن اأخطائه، وتتدارك ما عكر �شف� ال�رساكات احل�شارية ال�شابقة 

دوار. ولقد واجه ه�ؤلء ال�رسكاء مع  من ع�شبيات وغياب للت�ازن يف الفاعلية والأ

�شالمية  مة الإ اأبناء الأ مازيغ و�ش�اهم من  كراد والأ حلفائهم التاريخيني مثل الأ

يتكاتف�ا  اأن  ال�رسكاء من  له�ؤلء  مة، ولبد  الأ لها  تعر�شت  التي  كل العتداءات 

مرة اأخرى ل�شد الهجمة ال�رس�شة الراهنة التي تذكرهم باحلمالت ال�شليبية بل 

هي تف�قها يف قدراتها التدمريية. وما راأيناه من نتائج �شق�ط بغداد يف )التا�شع 

اأبريل ع��ام��00( ه� اأخطر بكثري من نتائج �شق�طها يف )العا�رس من فرباير  من 

ال�شهي�ين  للم�رسوع  الكبري  ال�شع�د  ظل  يف  خ��ري  الأ ال�شق�ط  جاء  فقد  ���8م( 

الذي يهدد املنطقة كلها ول تقف اأطماعه عند حد عدوان حزيران ���9 الذي 

يبحث ال�شهاينة له عن �رسعية كما فعل�ا مع عدوان �9�8.

�رسورة  اأهدافه  اإجن��از  عن  تخلفه  اأ�شباب  ومعرفة  الق�مي  امل�رسوع  ومراجعة 
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الذي  العروبة،  وح�ش�ر  ملعنى  الداخلي  التهمي�س  خطر  اأمام  اأهميتها  تت�شاعد 

اأنف�شهم حني ي�شخرون من عروبتهم،  النف��س الذين يزدرون  ي�شهم فيه �شعفاء 

ويقلل�ن من �شاأن قدرتها على ال�شع�د. واأنا اأدرك اأن بع�س ه�ؤلء يائ�ش�ن فقدوا 

القدرة على ال�شرب اأمام الف�اجع، وبع�شهم بات يخجل من انتمائه اإىل العروبة يف 

وهنها و�شعفها وا�شت�شالمها بل بات يخجل من ا�شتخدام لغتها، وبع�شهم كاره ملا 

يف اأنظمتها من تخلف اأو ظلم، ولكن بع�شهم وقع يف فخ ال�شهي�نية فبات يخدم 

وت�شعف  وحدتها  ت�شتت  واأع��راق  وط�ائف  ومذاهب  اإثنيات  اإىل  ويدع�  اأهدافها، 

مة عن عدوها احلقيقي. ولقد باتت بع�س الدع�ات  قدراتها، ويثري فتنًا ت�شغل الأ

الُقطرية تنح� اإىل ا�شتبعاد العروبة، وبع�شها يبحث يف التاريخ القدمي عن ن�شب 

�شالمي غزوًا ينبغي التحرر منه، وبع�شهم  ينتمي اإليه، وبع�شهم يعترب الفتح الإ

�شالم عبئًا على العروبة، وبع�شهم ينكر وج�د العروبة اأ�شاًل، وانت�شار هذه  يرى الإ

فكار اأمر طبيعي يف ظل وج�د ق�ة ال�شهاينة الطاغية، وهي جزء من احلرب  الأ

النف�شية والفكرية، ولكن يجب عدم التقليل من �شاأنها ول�شيما يف حال انت�شار 

عالم  مة بني اأفراد اجليل اجلديد. واأنا اأعتقد اأن بع�س الإ فكار املعادية لالأ هذه الأ

فه�  وم�ش�ؤولياته،  ال�شاب عن ق�شاياه  اإبعاد اجليل  دورًا خطريًا يف  يلعب  العربي 

ينفذ خططًا وبرامج ت�شتهدف �شناعة جيل بال ق�شية، ول�شيما بعد اأن اأ�شبحت 

الق�شية الفل�شطينية التي كانت مركزية ق�شية فل�شطينية داخلية، وهذا اأخطر ما 

حل بالق�شية حني خرج العرب اأو كادوا يخرج�ن من م�ش�ؤوليتهم جتاه م�شريها، 

ومتَّ حت�يلها اأخريًا اإىل ما ي�شبه النزاع العقاري ح�ل ق�شايا ال�شتيطان، وحتديد 

م�شتقبل العرب مرتبط بال�رسورة ارتباطًا كاماًل مب�شتقبل الق�شية الفل�شطينية 

وماآل امل�رسوع ال�شهي�ين.

¥µ
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ديب واملرتجم وال�صاعر واملربي �صياح اجلهّيم )2000-1929(  تكرمي الأ

ن�صان كبري اأثرى حياتنا الثقافية على  هو تكرمي مل�صرية حافلة بالعطاء لإ

مدى عقود زمنية عديدة بكل ما هو مفيد وممتع وجميل من ترجمات 

الكتب  واإع��داد  والنقد  دب  الأ يف  مهمة  ودرا���ص��ات  العاملي،  دب  الأ لروائع 

املنهجية التي تفيد الطلبة والباحثني على حد �صواء..

\ \ \ \ \ \

�سّياح اجلهّيم.. مبدعًا لرباعم اأيامنا
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وروبي، واأفكار الثورة  دب الأ هو الباحث عن ق�ضايا الرواية احلديثة، والرواية يف الأ

الفرن�ضية، وروؤى �ضيمون ما�ضار، واأيام الكومونة، واأعمال تول�ضتوي اخلالدة، واملدن 

خرى يف ق�ضائد �ضعدي يو�ضف، وخليل مطران، ورامبو �ضاعر ال�ضبا واحلداثة،  الأ

وروبية بكل تفا�ضيلها وتاألقها واإبداعاتها، ونقد احلداثة، واآلم  داب الأ وتاريخ الآ

فرتر، واأحالم الن�ضاء، ومالمح من الرائع حنا مينه، ودون كي�ضوت..

دبية والرتبوية التي  جنازات الأ عا�ش �ضياح اجلهّيم حياة حافلة العطاءات والإ

يجابية على اأجيال من املثقفني واملربني والطالب والباحثني عن  آثارها الإ تركت ا

دب العاملي.. كان دائم البحث عن ال�ضماء  دب واحلب وروعة الكلمة يف الأ املعرفة والأ

ر�ش اخلفّية، واإيقاعات احلياة بكل اأبعادها ال�رشمدية، واإ�رشاقاتها  النّدية، ورائحة الأ

احلياتية  املغامرة  معنى  وع��ن  مل،  والأ احل��ب  اأ�ضكال  عن  الباحث  هو  الفكرية.. 

وم�ضامينها  ن�ضانية،  الإ اأبعادها  منها  يت�ضّيد  العاملي،  دب  الأ عمالقة  كتابات  يف 

مال وخال�ش الب�رشية.. حالم والآ احلياتية املرتعة بالعطاء والتجدد والأ

الدائم  وبحثه  الكبرية،  اإجنازاته  خالل  من  حلمه  اجلهّيم  �ضياح  عانق  لقد 

حالم  دب العاملي.. اإنه من جيل الأ عن الع�ضافري والنوار�ش واجلنادب يف روائع الأ

العري�ضة.. جيل ال�ضرب والتطلع اإىل اآمال واعدة.. بداأ يف اخلم�ضينيات من القرن 

املا�ضي يبحث عن العقالنية واجلمالية.. العقالنية التي يراها �ضعبة التحقيق 

ن يعرف،  ن يفهّم، لأ ن يعقل، لأ نها تعني اأن العامل قابل لأ مع اأنها ب�ضيطة الفهم لأ

يقيم  اأن  ن�ضان  لالإ ميكن  خاللها  ومن  العقل،  على  قائمة  ن�ضانية  الإ فالعالقات 

عالقات ل يجوز امل�ضا�ش بها، وتعّلمنا اأن نكون ن�ضبيني، واأن اجلهلة وحدهم هم 

العلوم واملعارف واحلقائق تتطور  واأن  ط��الق..  التعميم والإ اإىل  الذين ي�ضارعون 

وتختلف من زمان اإىل زمان، ومن مكان اإىل اآخر.. وقد �ضّجع »اجلهّيم« يف كل ما 

خر.. كتب واأجنز على فهم هذه الن�ضبية، ت�ضجيعًا للحوار ليقبل كل واحد منا الآ

كان يف كثري من كتاباته النقدّية ي�ضع كل �ضيء مو�ضع الت�ضاوؤل، ويعترب ال�ضك 
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اإىل احلرّية، وعرب  الذي ن�شل منه  الطريق  املعرفة هي  طريقًا للمعرفة، ويعترب 

املعرفة تك�ن احلرّية، واأعتقد اأنه يف ذلك كان متاأثرًا باأفكار اأر�شط�، ونعم التاأّثر.

�شا�شية التي و�شمت اأعمال �شياح اجلهّيم هي اجلمالية، و�شغفه الذي  ال�شمة الأ

�شعار..  لحدود له باللغة العربية، فه� يعتربها اأجمل اللغات، و�شعرها اأجمل الأ

اأزال م�شغ�فًا بهذه اللغة  لقد قال وعرّب عن ذلك يف منا�شبات عديدة: »كنت وما 

العربية العظيمة، التي تبيح اأ�رسارها للم�شغ�فني بها، وت�شّد عن الذين مل ي�شغف�ا 

بها. حاولت اأن اأنقل جماليتها اإىل الذين علمتهم م�شتندًا يف ذلك اإىل الثقافة 

العربية التي ثقفتها.. واإىل النقد العربي الذي ثقفته، وه� نقد ُيعنى باجلزئيات، 

ولتكاد جتد نقدًا اآخر ي�شبهه.. وكان حبي لهذه اللغة يدفعني دائمًا اإىل اأن اأجعلها 

مكان ت�شري مع الع�رس، وتعرّب عن الع�رس يف املكان الذي اأك�نه، �ش�اء اأكنت  قدر الإ

وال�شعر  دبية،  الأ املذاهب  تدّر�س  اأن  وطالب  للمناهج«  وا�شعًا  اأو  مدر�شًا يف �شف، 

وكم  العامة،  الظ�اهر  عن  التغا�شي  ولميكن  عامة،  ظاهرة  �شار  نه  لأ احلديث 

كانت فرحته كبرية عندما بداأ بدر �شاكر ال�شّياب يحّرك النا�س..

❁    ❁    ❁

واأّل��ف عنها  در�شها  اأو  لنا  التي ترجمها  ع��الم  الأ لنا �شياح اجلهّيم  م  ق��دَّ لقد 

مثلة كثرية، جندها ب�ش�رة وا�شحة وجلّية عندما  الكتب )�ش�اهد عن ع�رسها( والأ

قّدم »كلمات« جاك بريفري، التي عك�شت الفرتة التاريخية يف فرن�شا يف الثالثينيات 

من القرن املا�شي، فرتة �شع�د الفا�شية والنازية وتك�ين اجلبهة ال�شعبية يف فرن�شا، 

»الكلمات« تربز  الثانية.. وهذه  العاملية  هلية، حتى احلرب  الأ �شبانية  الإ واحلرب 

ب�ش�رة جلّيه ع�رس ال�شاعر وخما�شه وجدله وعنفه وح�شا�شيته وتناق�شاته، ومن 

آن معًا. خاللها نطل على التاريخ وعلى ال�شاعر الناظر اإىل التاريخ يف ا

ويف درا�شته عن خليل مطران، جند »اجلهّيم« يبحث عن روؤية جديدة لروؤية 

قدمية طاملا تكررت يف ال�شعر العربي، والروؤية القدمية هي جتزئة ج�شد املراأة اإىل 
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تلك  اإل  امل��راأة  ر�شفًا لي�شتبقي من  ومر�ش�فة  متتالية، م��ش�فة  وقطع  اأج��زاء 

النطباعات احل�شّية التي تعجز عن اأن تكّ�ن وحدة امل��ش�ف، والفكرة اجلديدة 

ال�ش�ر القدمية، وجتديده يف جزئياتها، لتحمل عربة  ا�شتخدامه  عند »مطران« 

امل��راأة يف  اأن  اأو يف نهايته، ويرى »اجلهّيم«  اأو يف ثناياه  الن�س  اأو فكرة يف مطلع 

ق�ش�س خليل مطران ال�شعرية، هي التي مت�ت قبل الرجل، وهي املحر�شة على 

احلب اأو البادئة به، وهي التي تتحدى املجتمع، وقد تك�ن  فار�شة ملّثمة تقارع 

بطال، وتغالب احلبيب فتغلبه، ثم ت�شفر عن وجهها فاإذا بها  الفر�شان، وجتندل الأ

الفتاة التي ت�شبي العق�ل بجمالها، والتي يلتقي فيها اخليال الرومان�شي بالرتاث 

�شفات  وبع�س  القد�شية  من  �شيئًا  عليها  ال�شاعر  اأ�شبغ  رمبا  العربي..  الفرو�شي 

ل�هية.. الأ

دب حنا مينه يحاول اأن يلقي ن�رًا �شاطعًا على �شخ�شيات  ويف درا�شة اجلهّيم لأ

اأديبنا الكبري وتك�يناتها والظروف التي مرت بها وامل�ؤثرات التي اأثرت فيها، وه� 

بذلك يعر�س علينا الظروف التي مرَّ بها حنا مينه يف �شتى مراحل حياته التي 

ت�رّسبت يف رواياته ب�ش�ر خمتلفة، ومن زوايا معّينة باأل�انها ال�جدانية والفكرية 

بناء  �شمن  ويدخلها  حم��دد،  و�شكل  حم��دد،  لنظام  يخ�شعها  التي  واجلمالية، 

متكامل..

يف نقده، جهد اجلهّيم على فهم الن�س وتف�شريه واحلكم عليه.. اإنه ينريه اأو 

حاطة ب�رسوط  يلقي �ش�ءًا على جانب من ج�انبه اأو على كليته.. اإنه يجهد يف الإ

دبي، وقد تاأثر بذلك مبنهج الناقد الفرن�شي »لن�ش�ن« الذي كان من اأ�شد  اخللق الأ

املعجبني باأ�شل�به وطريقته يف ال�اقعية اجلديدة والنقد »ال�ش��شي�ل�جي« الذي 

دبي الجتماعية، اأو الذي يبحث عن الق�شايا الجتماعية  يحلل �رسوط العمل الأ

دبي.. يف العمل الأ

غ��ارودي«  »روجيه  »اجلهّيم« مع  يت�افق  امل�شتقبل،  يرت�شم يف  يف بحثه عن ما 
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امل�شتقبل«  اأكرث من عمل عن الفرن�شية، منها كتابه »كيف ن�شنع  الذي ترجم له 

ر�شي بني غرب م�ؤتلف،  الذي يرى اأن اأخطر ما يرت�شم يف امل�شتقبل متّزق الك�كب الأ

ورال، وراء اخل�ش�مات ال�شتعمارية القدمية، وت�ازنات  من املحيط الهادي اإىل الأ

دام��ة هيمنة ال�شمال على اجلن�ب.. ومل  ره��اب القدمية بني ال�رسق والغرب، لإ الإ

يعد املق�ش�د حروبًا عاملية تك�ن فيها امل�شتعمرات ملحقات من اللحم الب�رسي يف 

ثرياء  الأ املق�ش�د حرب بني عاملني: حرب جماعة  الكبار..  الف�لذ ل�رساع  آليات  ا

�رساف عليها،  الذين يريدون اأن يحتفظ�ا باحتكار جميع م�ارد هذا الك�كب والإ

�شد �شائر العامل املر�ش�د لهريو�شيما اأخرى من اجل�ع..

❁    ❁    ❁

عندما كتبت ال�شيدة ابت�شام ح��شان، زوجة اأديبنا الكبري »اجلهّيم« و�شعت عن�ان 

عطاءات  نلخ�س  اأن  مبكان  ال�شع�بة  من  وبالفعل  كلمات«  تلّخ�شه  ل  ن�شان  »الإ

وعطاءاته  فعله  يف  جمياًل  كان  فقد  ب�شفحات،  اأو  بكلمات  الرائع  ن�شان  الإ هذا 

واإجنازاته.. تاريخه ط�يل مع الكلمة والفعل، ومادتُه خ�شبة للكتابة عنها بكل 

مناهج  وو�شع  اأدب،  وترجمة  �شنع  يف  اأ�شهم  لقد  وروؤاه���ا..  وم�شامينها  اأبعادها 

فئدة، وكان لها �شحرها يف الرتقاء بالذائقة  ترب�ية كانت لها فعلها يف العق�ل والأ

العامة، والك�شف عن اجلديد يف ع�امل اأدبية وفكرية وفل�شفية كانت �شبه جمه�لة. 

وتقدمية  قيم جمالية  منها  وا�شتخرج  وزماننا،  ع�رسنا  ينا�شب  ما  منها  فاختار 

آفاق م�شتقبلنا ومنهجية عل�منا، ووقف يف كل ما فعل  واإن�شانية تت�شل بعروبتنا وا

ن�شان العربي العريق،  نه ي�ؤمن بالعروبة وبالتقدم وبالإ واأجنز على اأر�س �شلبة لأ

داب  والآ واملعارف  العل�م  تقّدم  �شاهمت يف  اإجن��ازات عظيمة  للب�رسية  قّدم  الذي 

واحلداثة  دب  الأ ق�شايا  عليها  واأدخ��ل  الرتب�ية،  املناهج  جدد  لقد  ن�شانية..  الإ

آفاق احلياة واملجتمع والع�رس  واملذاهب الفكرية والفل�شفية واجلمالية املعرّبة عن ا

واحلداثة وامل�شتقبل.
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لقد ترك �شياح اجلهّيم اإرثًا كبريًا من الكتب وامل�ؤلفات التي نعتز ونفتخر بها، 

دبية  و�شت�شعى وزارة الثقافة اإىل اإعادة طباعتها ون�رسها لتعّم الفائدة العلمية والأ

النبيلة  ر�شالته  تنقطع  ل  حتى  وا�شعة،  نطاقات  وعلى  واإلكرتونيًا(  )ورقيًا  منها 

ال�شامية، وحتى يت�ا�شل اجليل اجلديد، مع عطاءات واإبداعات هذا املثقف الكبري 

الذي كان مب�شت�ى م�ش�ؤولياته ور�شالته واأكرث..

يربحها  املعركة  اأن  يعرف  »كان  اأنط�ن مقد�شي:  الراحل  الفيل�ش�ف  عنه  قال 

الذي ي�شمد على اأر�شها.

و�شمد.

ن�شان. ن�شان من اأجل الإ هي معركة الإ

وكان اإن�شانًا«.

يل�ذون  اجلميع  »ك��ان  فيه:  ق��ال  حني  ب��غ��دادي  �ش�قي  الكبري  �شاعرنا  و�شدق 

واأو�شحه  الكالم  باأقّل  امل�قف  ح�شم  نطق  اإذا  حتى  اإليه،  ي�شتمع�ا  كي  بال�شمت 

واأكرثه تنظيمًا واإقناعًا«.

حا�شي�س واأ�شدق  للكلمة يف بيانه �شحرها املبني، ت�قظ يف نف��س �شامعيه اأنبل الأ

امل�شاعر واأنبل الع�اطف.. اإنه �شحر الكلمة العربية الف�شحى القادمة من اأعماق 

ذكراه  نغام..  والأ امل��شيقا  واإيقاع  املنطق  وحالوة  الع�رس  بروح  واملفعمة  التاريخ، 

�شتبقى حّية يف القل�ب وامل�شاعر ويف العطاء الكبري الذي قدمه للمكتبة العربية، 

بكل ما فيه من غنى وتن�ع وثراء..

¥µ
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الرحلة يف الثقافة العربية.......................................

دم�شق يف عيون ال�شعراء العرب يف القرن الع�رشين.............

........................... اللغة العربية: الواقع واآفاق امل�شتقبل

................................................ ماهي الريا�شيات؟
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......................................... اآلم وهموم ندمي حممد
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.............. �شهاري يقونية يف التوا�شل الإ فاعلية العالمة الأ

دباء وال�شعراء........................................ طباء  الأ الأ

................................ دب باب قن�رشين بني التاريخ والأ

د. بغداد عبد املنعم

د. اأحمد زياد حمبك

د. وليد ال�رشاقبي

د. جهاد ملحم

�شرت د. عبد الكرمي الأ

اأحمد عمران الزاوي

عبد الباقي يو�شف

حممد خاين

حممد مروان مراد

حممد قّجــة
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أوا�سط  ق������راءةٌ يف خارط������ة الثقافة العربية متتُد من حلظتن������ا وترتد اإىل ا

الق������رن التا�سع ع�رش..تُظِهُر  خط������اً م�ستقيماً من م�سطلح������ات ذات فاعلية 

أدُب الرحلة(..   أداء واحد.. اأحُدها )ا و�رشعة وا

دب( يف احلالة الثقافية العربية التي ق�سدتُها  �َض م�سطلُح )الأ فق������د تعرَّ

هن������ا اإىل تفاع������الت )�سيا�سية- ثقافي������ة- ا�ستعالئية( حتى دخ������ل اإىل �ساحة 

الثقاف������ة بثوب غريب.. وكان ذلك باعتقادي نتيجًة لتاأثٍر عميٍق بامل�سطلحات 

كاتبة وباحثة يف الرتاث العربي )�شورية(.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁❁

ò

الرحلة.. يف الثقافة العربية

د. بغداد عبد املنعم

❁
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واال�شتنتاج������ات اال�شت�رشاقي������ة التي ا�شتغلت 

على ن�شو�شنا الرتاثية انتقاء ون�رشاً.. 

دب(  أ�شمل م������ن )االأ  وباعتب������ار الثقافة ا

دب- ما قبل  كادميي الغربي.. واالأ بتعريفه االأ

وبامتدادات  املذك������ورة  الزمنية  حداثيات  االإ

تاريخي������ة �شا�شعة ت�ش������ل اإىل حدود املالحم 

ال�شعري������ة العربية التي و�شلتن������ا قبل ظهور 

أمٌر له  �شالم بنح������و ن�شف قرن-.. ه������و ا االإ

خ�شو�شية عربية تاريخية.. 

 فه������ل )اأدب الرحلة( م�شطلٌح غربي..؟ 

أنه كذلك وتبنين������اه مبا له وما عليه  اأعتق������د ا

دون اأن ننظ������ر اإىل موقع������ه م������ن خارطتن������ا 

دب يف التاريخ العربي كان  ن االأ الثقافية.. الأ

مطلباً لكل الن�شو�ص.. مع االحتفاظ  لل�شعر 

بتعريفات������ه الدقيقة التف�شيلية على امل�شتوى 

ال�شكلي وامل�شموين..

يُّ ن�������صٍ عربي )عدا ال�شعر الحتياجاته 
اأ

خرى االيقاعي������ة واملو�شوعية والتقليدية(  االأ

دب ليكت�شَب ال�رشعيَة  كان ال ب������د له م������ن االأ

واحل�شوَر طبعاً ن�شبياً.. زمانياً.. ومرحلياً..

ولعلن������ا حني ا�شتخدمن������ا م�شطلح )اأدب 

أ�شقطنا  الرحلة( مع بداية الق������رن الع�رشين ا

)وثائقية الرحلة العربي������ة( التي قد حتتمل 

بع������اد العلمي������ة، ومنها  ق������دراً كبرياً م������ن االأ

أبعاداً  ال�شكاني������ة واملناخية.. ورمب������ا حتتمُل ا

اأخ������رى كثرية ونوعية ق������د تخت�ص برحلة ما 

دون اأخرى..

الرحلة.. هاج�ٌس عربي عتيق 

�شكل������ت الرحلُة هاج�شاً عربي������اً عتيقاً.. 

ودليُل ذلك.. ح�شوُرها يف م�شتويات عديدة 

من الن�شو�ص واخلطابات..ومادة )رحل( يف 

ْحلَُة  ل�شان العرب طويلة جداً.. منها: ».. الرِّ

ْحلَ������ُة: ا�ش������م لالرحتال للم�ش������ري.. وقال  والرُّ

حلة بال�شم  حلة الرحت������ال والرُّ بع�شه������م الرِّ

أنتم  الوج������ه الذي تاأخذ فيه وتري������دهُ، تقول ا

حيل  ُرحلت������ي اأي الذين اأرحتل معه������م.. والرَّ

نثى رحيلة..  القوي على الرحتال وال�شري، والأ

واملرحتل نقي�ص املُحّل.. ورْحُل الرجل منزله 

أرُح������ٌل.. واملرحلة واحدةُ  وم�شكنه، واجلمع ا

.. ه������ذه املادة املعجمية املقتطعة 
)1(

املراحل«

من ن�ص طويل ت�ش������ريُ اإىل متابعة )الكلمات( 

لتفا�شيل احلالة م������ن ت�شمية احلدث نف�شه 

)الرحل������ة: ا�شم لالرحتال( وحتديد اجتاهها 

أة  وا�شم املرحتلني معاً.. وا�شمي الرجل واملرا

املميزين بق������درة على الرحت������ال!!.. وكيف 

يُْطلَُق عل������ى املنزل وامل�شكن لفظاً م�شتقاً من 

نَّ 
أ الرحتال )رْح������ل( ومعنى ذلك؟!.. وكيف ا
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)املرحلة( هي ج������زءٌ زمني- م�شايف 

)مكاين(- من الرحلة..

نَّ هذا املقط������ع املعجمي يريُد 
كاأ

أ بالدخول  أن������ه يب������دا اإدها�َشنَ������ا.. وكا

يف �ش������وؤال: كي������ف �شكل������ت الرحل������ُة 

هاج�شاً؟؟ 

لق������د كان لبيئ������ة �شب������ه اجلزيرة 

العربية وكونها حمفوفة من ال�شمال 

أثٌر  بال�ش������ام وم������ن اجلنوب باليم������ن ا

يف حت������ول الرحل������ة اإىل هاج�������ص..

واإىل هدف كام������ن ل يلبث اأن يتفتق 

أو  وين������داح.. ف������كان ثم������ة رح������الت ا

ارحتالت داخ������ل اجلزيرة العربية.. 

وهذه �شجلها ال�شعر- لي�ص كتفا�شيل 

بل كحالة- بحيُث تغلغلْت يف تقاليده 

ف������كان لبد م������ن الفاحت������ة ال�شعرية 

العربي������ة: الوقوف عل������ى الأطالل.. 

والأطالل بقايا الذين رحلوا.. وبقايا 

أة التي رحلْت..ذلك  بي������ِت ومكاِن املرا

واحٌد من الهواج�ص القدمية للرحلة..

واأما الرحلة العربية امل�شهورة قبل ظهور 

�ش������الم فاإنه������ا الواردة يف �ش������ورة قري�ص..  الإ

���َتاِء  ّ يالِفِه���ْم ِرْحَلَة ال�شِ ي���الِف ُقَرْي����سٍ ❁ اإِ {لإِ

���ْيِف ❁ َفْلَيْعُب���ُدوا َربَّ َه����َذا اْلَبْي���ِت ❁  َوال�شَّ

ْن َخْ�ٍف}  آَمَنُهم ِمّ ن ُج�ٍع َوا ���ِذي اأَْطَعَمُهم ِمّ الَّ

قليمني  وهي رحل������ة جتارية ثقافي������ة اإىل الإ

املتاخمني اللذين �شكال نافذتني ح�شاريتني 

�شالم.. للجزيرة ما قبل ظهور الإ

الرحل������ة العربي������ة الك������رى التالية كانت 

أرا�صٍ �شا�شعة  خروج العرب فاحتني لي�شموا ا
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من ث������الث قارات- هي الع������امل القدمي- اإىل 

جزيرته������م.. ولتكن هذه الرحلة رحلة طويلة 

ن�شاَن العرب������ي برتكيبته  م������د اأو�شلَ������ْت الإ الأ

اللغوي������ة والعقائدية اإىل العامل وكان ذلك قبل 

نهاية القرن الهجري الثاين..

وقب������ل الرحلة الك������رى كان ثمة رحلتان 

ُتَِثالن بعداً يف الهاج�������ص العربي والعقيدة 

اجلديدة 

باآن مع������اً: الهجرة اإىل املدين������ة املنورة.. 

والهجرة اإىل احلب�شة..خروجاً مرحلياً للبناء 

والتنظي������م.. اإذْن، كان دوماً ل بد للعربي من 

نقاط جديدة..م������ن اإحداثيات جديدة يعيد 

وراق.. وينطلق يف  به������ا احل�شابات ويرتب الأ

درب ما..  

 وكان ثم������ة رحلٌة نوعي������ة َعَرَْت جمالِت 

القد�ص..كانت  ف�ش������اءاِت  وو�شلَْت  اجلزيرِة 

�������رشاء.. وكانت رحلة املعراج..  تلك رحلة الإ

كانت �شرياً ليلياً وكانت انعتاقاً يف املنحنيات 

الف�شائية بدءاً من اأر�ص القد�ص.. كان ل بد 

من نقطة جديدة حتمُل فكَرَها لزمن طويل 

قادم م������ا زال قائم������اً..كان ل بد من )نقطة 

ر�شي������ة ال�شماوية لب������دء تاأريخ  القد�������ص( الأ

ن�ش������ان.. وكان توثيقه������ا القراآين  جدي������د لالإ

الفائق ل ي�شبُه اأي و�شف ول يقرتُب منه اأي 

..
)2(

�رشاء والنجم(  كالم )�شورتا الإ

كان العلُم مطلباً مبدئياً من مطالب الدين 

اجلديد.. والرحل������ة يف �شبيله اأمراً مفروغاً 

منه.. )اطلب العلم ولو يف ال�شني(.. وكانت 

آلية توثيقية وتدقيقية رافقْت احل�شارةَ  اأهم ا

آلية الرحت������ال طلباً لرواية  �شالمي������ة هي ا الإ

أو امل�شنف  اأو حديث اأو خر.. ف������كان الَعامِل ا

يجوب البالد حتى يُِتمَّ تدقيَق رواياِت حديٍث 

�رشيف.. اأو حادثة تاريخية..فكانت الرحلة -

نرتنت يف تاأمني املعلومة  تقريباً- تقوم مقام الإ

عن طريق الت�شال. حتى ن�شتطيع القول اإن 

الرحلة والعلم ارتبطا ارتباطاً ع�شوياً.. فلم 

يكن ثمة علم ينمو يف بقعة حمدودة.. وظلت 

ثنائية )الرحلة- العلم( وبفاعلية قائمًة حتى 

عبَّاأْت نتائَج علمية ن�شية ومادية ما لبثْت اأن 

�شعاع.. تفردْت واأخذت بالإ

ولبثْت )الرحل������ُة( يف التكوين الفرائ�شي 

�شالمية.. فر�ش������اً ثابتاً مفتوحاً  للعقي������دة الإ

هميت������ه احل�شارية.. ف������كان احلُج الرحلَة  لأ

املفرو�ش������ة عل������ى كل م�شلم نح������و العا�شمة 

 قائماً 
ُ
�شالم ليبقى الهاج�ُص العربي وىل لالإ الأ

بتج������دده القيمي ال�شامل وليخرَج من حدود 

اجلزي������رة.. اإىل العامل.. ولك������ن ليعود كذلك 
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من كل الع������امل اإليه������ا.. اإىل البيت العتيق يف 

َرْت كلَّ ذلك  تلك املدين������ة املُتق�شفة التي �َشدَّ

التغيري..!!

اإذاً، فال ميك������ن اأن يكون م�شطلح )اأدب 

الرحلة( مع������راً عن هذا الو�ش������ع ال�شمويل 

للرحل������ة العربي������ة تاريخياً.. وذل������ك ل�شبب 

وجودها العتيق يف الذهنية والوجود العربيني 

)حملي������اً وداخلياً يف �شبه اجلزي������رة العربية 

وعاملياً وخارجياً يف امل�شاحات املفتوحة خارج 

اجلزيرة واإن بقيت له������ا عالقات ومرجعية 

َول  م�شتمرة اإليها ب�شب������ب وجود املدينتني الأُ

�شالم(.. اللتني تفاعل فيهما الإ

حت�ُل الرحلة اإىل ن�س

أْن تتح������ول الرحلُة اإىل  أل������ُة ا  كان������ت م�شا

ن�ص م�شاألًة خمتلفة..فكان������ت نتائُج الرحلة 

آثار الفقه  )عند م�شنفي احلديث وم�شجلي ا

وائل(  واملوؤرخ������ني وامل�شجل������ني اللغوي������ني الأ

أ�شانيد.. وذلك بعد اأن  عبارة عن رواي������ات وا

أنح������اء البالد املفتوحة.. ان�شاب العرُب يف ا

������اُظ والعلماءُ والقارئون موزعني  وغدا احُلفَّ

يف نقاط خمتلفة من اأنحاء الدولة..

وقد �شكلت بع�������ص الرحالت كتباً مهمًة 

غلب  مت تناوله������ا وت�شنيفه������ا تبعاً )عل������ى الأ

لت�شنيفات امل�شت�رشقني( فقد ُدعيت جمموعٌة 

دب اجلغرايف(  كبرية من هذه املوؤلفات ب� )الأ

وه������و م�شطلح مل يُناق�ص عربياً على امل�شتوى 

طالق منذ اأطلقه امل�شت�رشق  النقدي على الإ

  لي�شَم اجلغرافيَة 
)3(

الرو�ش������ي كرات�شوف�شكي

العربي������َة الرتاثية باأنه������ا )اأدب(، على الرغم 

نَّ اجلغرافية العربي������ة الرتاثية تناولت 
أ من ا

أو ذات طاب������ع علمي  مو�شوع������اٍت علمي������ة ا

نهار  وو�شفي كالطبوغرافيا وو�شف املدن والأ

واإح�شاءاِت  القت�شادية  واجلغرافية  واملياه 

اجلباية..

لُْت )الرحلُة العربية( مب�شمونات  لقد ُحمِّ

نوعية مثل البعد املعم������اري والبعد املناخي 

والبعد ال�شكاين.. وتل������ك الن�شو�ُص العربية 

الر�شين������ة يف جم������ال تاأريخ وتوثي������ق املدينة 

دب  �شالمية..ف������اإنَّ م�شطلح )الأ العربية والإ

اجلغ������رايف العرب������ي( م�شطل������ح ا�شت�رشاقي 

بحت..!! فذلك م������ن تقاليد امل�شت�رشقني يف 

دبية على ن�شو�ص عربية  �شماء الأ اإطالق الأ

ا�شتغل������وا عليها فاأطلقوا عليها هذه الت�شمية 

خ������ر ال������ذي هو  اأي )اأدب( كاأنه������ا نظ������رةُ الآ

امل�شت�������رشق اإىل ن�شو�شن������ا وتراثن������ا العلمي 

دبي واجلغرايف.. والأ

أل������َة )اأدب  أي�شاً م������ا ط������اَل م�شا وه������ذا ا

الرحل������ة(.. هنا حكايُة اغرتاٍب ثقايف ل يعلم 
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ما لدي������ه وي�شتورد ما ل يحتاُج������ُه حقيقًة.. 

فلدينا رحالت تعتر ن�شو�شها كتباً ل تندرُج 

 بل قدمت مادًة 
)4(

دبي يف نطاق امل�شطلح الأ

مكتن�زة باملعلومات انتظ������رْت دوماً ا�شتقراًء 

أو ق������راءة مفتوحة تعيد بناء  م������ن نوع علمي ا

 لقد 
)5(

أ�شا�شه������ا تاري������خ العلم العرب������ي على ا

َمْت )الرحل������ُة العربية( اأهمياٍت اندرجت  قدَّ

أبعاد منها:  يف ا

- البُعد الدميوغرايف. 

- البعد املعماري.

- البعد املناخي )امليرتولوجي(.

- البعد املائي )الهيدرولوجي(.

- البعد املائي الهند�شي واملعماري.

دبي من ناحية ت�شجيل الواقع  - البعد الأ

دبي والفكري والفقهي(  الثقايف )ال�شعري والأ

يف مدينة ما..

رحلٌة عربية مقد�شة.. 

لعل مدينة القد�ص والرحالُت اإليها ت�شكل 

مو�شوع������اً خا�شاً داخل ه������ذا الفرع املعريف 

)الرحلة العربية(. وعلى الرغم من اأن معظم 

الرح������الت اإىل امل�������رشق العرب������ي قد جعلت 

)القد�������ص( مدينة حموري������ة �شجلتها مبعظم 

بعاد املذك������ورة �شابقاً )وهي تقريباً: رحلة  الأ

املقد�ش������ي /375 ه�/  ورحل������ة نا�رش خ�رشو 

أب������ي بكر العربي /485ه�/  /438 ه�  وابن ا

واله������روي /569ه�������/ ورحل������ة اب������ن جب������ري 

/581ه�������/ ورحلة عبد اللطي������ف البغدادي 

الذي زار م�������رش /595 ه� و598 ه�/ ودخل 

القد�ص للق������اء �شالح الدين بع������د الهدنة.. 

أوليا  ورحل������ة ابن بطوطة /725ه�������/ ورحلة ا

وىل والثانية /1059 و1081ه�/(.  جلب������ي الأ

نَّ ثمة رحالت بََدْت خا�شًة بالقد�ص.. 
أ غ������ري ا

ومل يك������ن ذلك م������ن حيث امل�شم������ون الفعلي 

للرحل������ة فقط، واإمن������ا من خ������الل عنوانها 

أي�ش������اً.. فكان������ت اأوىل الرح������الت اخلا�شة  ا

بالقد�������ص ا�شماً وفع������اًل »اجلامع امل�شتق�شى 

ق�شى« ل� بهاء الدين  يف ف�شائل امل�شج������د الأ

اب������ن ع�شاكر املتويف �شنة 517 ه�/ 1123م.. 

نَّ ظاهرة الرحل������ة العربية اإىل 
أ واملالح������ظ ا

القد�������ص قد بداأت مع الهجم������ة ال�شليبية.. 

وكاأنها رد فع������ل ثقايف –عملي- على ذلك..

ث������م تتالت الرحالت فهن������اك رحلتان حملتا 

بي الفرج  وىل لأ ا�ش������م )ف�شائل القد�������ص( الأ

عب������د الرحمن الذي تويف 597 ه�/ 1200م، 

والرحلة الثانية للقا�شي اأمني الدين بن هبة 

اهلل وتاريخها حوايل 603ه�/ 1206م  ومن 

الرحالت املقد�شية ال�شهرية بعد ذلك 

بي  �ش������ارات يف معرفة الزي������ارات( لأ )الإ
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بك������ر الهروي وتاريخ ه������ذه الرحلة 672 ه�/ 

1273م..  

وب������دءاً من القرن الثاين ع�رش الهجري / 

الثامن ع�رش امليالدي كان ثمة رحلتان عربيتان 

توجهتا خ�شي�شاً كعنوان اأولً وكتغطية ثانياً 

أذك������ُر ذلك حلر�ص  اإىل مدين������ة القد�������ص.. وا

الرحال������ني )النابل�شي واللقيمي( على اإظهار 

ا�شم القد�������ص يف عنوان رحلتيهم������ا.. بينما 

غطت رحلة اللقيم������ي مدناً �شامية وم�رشية 

اأخرى )دم�ش������ق والبلدات اإليه������ا- دمياط- 

تني�ص(.. 

ن�شي������ة يف الرحلة  وكتاُب )احل�������رشة الأ

القد�شي������ة(  لل�شي������خ عبد الغن������ي النابل�شي 

/1050 ه�- 1143ه�/ غطى فيه م�شاهداته 

يف املدن الفل�شطينية: عكا والنا�رشة ونابل�ص 

والقد�ص والرملة ويافا وع�شقالن وغزة وخان 

يون�ص يف رحلته التي ق������ام بها اإىل فل�شطني 

�شنة /1101 ه�/. و)الرحلة الثانية وما تزال 

ن�ص برحلتي  ( كانْت )�شوان������ح الأ
)6(

خمطوطاً

أ�شعد  ل������وادي القد�������ص( لل�شيخ م�شطف������ى ا

اللقيمي الدمياطي / 1105- 1187 ه�/، / 

أوا�شط الفرتة العثمانية  1693- 1773م/. اأي ا

)منت�شف الق������رن الثامن ع�رش(.. تعترُ هذه 

�شباب  �شباب تاريخي������ة ولأ الرحلة مهم������ة لأ

م�شتقبلي������ة تتعلق باجلان������ب التوثيقي الذي 

يُق������دم �رشيحًة مكانية- زمانية َعَرَها ال�شيخ 

اللقيم������ي يف طريقه اإىل القد�ص، خارجاً من 

أدبية راقية �شتمنح هذا الكتاب  �شوية لغوية وا

هميتني معاً: التوثيقية والتاأريخية ويكون  الأ

همية الثانية  اجلانب املعماري بعٌد منها، والأ

دبي وال�شعري بوجود الق�شائد  هي البعد الأ

بي������ات التي كتبها ال�شي������ُخ الرحالة نف�ُشُه  والأ

والت������ي �شجلها يف خالل ن�������ص الرحلة بينما 

خر..اإ�شافًة اإىل حماوراته  ينتقل من مكان لالآ

ال�شعرية الغنية مع املثقفني الذين يلتقي بهم 

يف امل������دن والبلدات الت������ي عرها يف طريقه 

اإىل القد�ص، فقد جاء يف الورقة /11و/ من 

أن�شدين ل�شاحب النف�ص  خمطوط الرحلة ».. وا

القد�شي مولي ال�شيخ عبد الغني النابل�شي:

اإننا ال�شحب  واب��َل  غ��زا   
ُ
اهلل �شقا 

وجدنا بها ما ل مب�رَس ول جلَق 

ب�����دورًا وغ��زلن�����ًا وم�����اء وخ�ش�رة

وكثبان من رمل عل�ى بحٍر اأزرَق «

   ويف الورقة )3و( من املخطوط )ن�شخة 

يحدد اللقيمي اليوم 
 )7(

دار الكتب امل�رشي������ة(

الذي بداأت فيه رحلته واملكان الذي انطلقت 

منه: يوم الثالثاء / 1143 ه� / من دمياط.

وهكذا يق������دم ملحة تاأريخي������ة وتو�شيفاً 

لبع�������ص تكويناتها املعمارية، مثاًل يف دمياط 
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يذكر اجلامع الفاحتي.. وي�شجل يف الورقات 

التاليات و�شوله اإىل تني�ص وبحريتها ثم العري�ص 

ورفح )والتي تُعتر اأول اأر�ص ال�شام كما ذكر 

اللقيم������ي( وخان يون�ص ودخول������ه اإىل غزة.. 

ث������م م�شاهداته يف مدينة الرملة. ويف الورقة 

)23ظ( ي�شجل و�شولَ������ُه اإىل وادي القد�ص.. 

ويف الورقات التالي������ات )24و( و )26و( وما 

بعدهما: ي�شجل م�شاهداته وتو�شيفاته ل�شور 

أ�شمائها..ثم يتابع م�شاهداته  أبوابها وا املدينة وا

يف احل������رم القد�شي.. فيقدم و�شفاً معمارياً 

ق�شى.. للرواق الغربي..  أبعادياً للم�شجد الأ وا

ربعني والركة الكبرية  ولل�شهاريج ال�شبعة والأ

�شالمية ووادي  والكاأ�ص.. ومقرة الرحمة الإ

جهنم ودللته ل������دى اليهود.. وي�شف كني�شة 

)اجلثمانية( وي�شجل م�شاهداته لعني �شلوان 

وبئر اأيوب.

  ول يقت�������رش يف ت�شجيالت������ه الدقيق������ة 

على مدينة القد�ص فق������ط بل يتابع تو�شيفاً 

مماثاًل باملنه������ج نف�شه ملدينة دم�شق في�شجل 

م�شاهدات������ه يف دم�ش������ق جلمي������ع تكويناتها 

املعمارية واملائية. 

ونظراً لكون هذه املخطوطة توؤرُخ ملدينة 

القد�������ص واأو�شاعه������ا قبل ح������وايل 100�شنة 

من بدء التح������رك ال�شهيوين ال�شيا�شي جتاه 

فل�شطني، ف������اإنَّ اأهميته������ا النوعية تكمن يف 

ثار التي  أنها �شجلت جمموعًة كب������رية من الآ ا

تتناولها اليوم يد التخريب ال�شهيوين داخل 

املدين������ة ويف ف�شائها والتي ذك������رُت بع�َشَها 

اأعاله.. واملهم كذلك هذا امل�شار الواحد من 

املدن التي يجتازها الرحالُة من دمياط اإىل 

دم�شق.. ولذلك -باعتقادي- اأهمية اإعالمية 

يف حتويل ه������ذه املادة العربية التاريخية اإىل 

فيلم وثائقي يَُعد ل������ه �شيناريو ي�شتند ب�شكل 

أ�شا�ش������ي اإىل الرحل������ة )دمي������اط- القد�ص-  ا

دم�شق(.   

تراوح������ْت هذه الرحل������ُة النوعية ما بني 

ول ينتمي  الق�ص والتو�شي������ف، امل�شطلح الأ

دب اأكرث،والث������اين ينتمي اإىل  اإىل ف�ش������اء الأ

نَّ 
أ ف�ش������اء البح������ث والتوثي������ق اأكرث..اأخ������اُل ا

دبي فيها راوَح بني منطقة البالغة  الق�ص الأ

أي�شاً.. بحيث غدا ح�شور  ومنطقة ال�شع������ر ا

الكاتب نف�شه جزءاً من حمور الق�ص.

ن�شه������ُد  الرحل������ة  ه������ذه  وثائقي������ة  ويف 

التكويناِت املعمارية واملائية يف مدينة القد�ص 

والتو�شيف املعماري ملدن بالد ال�شام.. وذلك 

�شيحتمل درا�شًة حداثية لهذه الرحلة تنطلق 

وىل اأي: ك������ون الرحلة  م������ن هذه الناف������ذة الأ

هاج�شاً عتيقاً يف الثقاف������ة العربية وحاماًل 

معرفياً عايل التوثيق.
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الهوام�ش

ل�صان العرب، ابن منظور امل�صري، دار املعارف، ج.م.ع. )رحل(.   -1

�صراء و�صورة النجم. ية )1( �صورة الإ الآ  -2

 
َ
3-    كرات�صوف�صكي اأغناطيو�س )kratchkovski، I    )1951 -1883  من كبار امل�صت�صرقني الرو�س.. حا�صر

يف جامع��ة بطر�ص��رج  يف اللغة واحل�ص��ارة واجلغرافيا العربية.. له اأكرث من / 450 / اأث��ر.. وقد اأ�صدر جممع العلوم 

دب اجلغرايف العربي-  ال�صوفيات��ي منتخبات اأبحاث كرات�صوف�صكي يف �صتة جملدات.. ت�صمن الرابع منها »تاريخ الأ

1943 نقل��ه اإىل العربية �صالح الدين عثم��ان ها�صم وراجعه امل�صت�صرق اإيغور بليايي��ف- من�صورات اجلامعة العربية 

.1963

بعاد العلمية: اأهم الرحالت العربية ذات الأ  -4

اإبراهيم حممد الفار�صي، امل�صالك واملمالك. حتقيق د. حممد جابر احليني، وزارة الثقافة، اجلمهورية  ال�صطخري  	•
العربية املتحدة.

.1938 ليدن-  ر�س.ط2-  الأ �صورة  كتاب  الن�صيبي،  حوقل  ابن  	•
قاليم، غ��ازي طليم��ات، وزارة الثقافة- دم�صق-  املقد�ص��ي حمم��د ب��ن اأحمد، اأح�ص��ن التقا�صيم يف معرف��ة الأ 	•

.1980

تاريخ(.  دون  )من  الب�صتاين  الكتاب  دار  جبري-  ابن  رحلة  احل�صني،  اأبو  جبري  ابن  	•
لق��د ب��داأُت مبثل هذه القراءة.. يف كتاب: تكوين��ات مائية يف الن�س الرتاثي اجلغرايف. د.بغ��داد عبد املنعم. الهيئة   -5

العامة ال�صورية للكتاب- 2008م.. وقد حلظُت فيها اأن من �صمن الثوثيق املدين الذي قدمته )ن�صو�س الرحالت( 

نه��ار.. وجاء: كان يف هذه الن�صو�س من الر�صانة اللغوية ودق��ة الو�صف والغو�س يف تفا�صيل املكان  كان توثي��ق الأ

هداف التي كتبت بها  واأحداث��ه وتفاعالته احلياتية- احل�صارية م��ا اأوحى باأدبية هذه الن�صو�س.. غري اأن الدق��ة والأ

تدخلها يف دائرة ال�صتق�صاء العلمي..

اأقوم بتحقيق هذا املخطوط و�صاأحلقه بقراءة جديدة وبالفهار�س املو�صوعية الالزمة..    -6

ن�صخة دار الكتب الوطنية- القاهرة- )فن اجلغرافيا( رقم 553.  -7

❁    ❁    ❁

❁ الرحالت العربية اإىل القد�س:

مام احلافظ �صيخ اب��ن ع�صاكر. ت 517 ه� /  ق�صى، بهاء الدين اب��ن الإ اجلام��ع امل�صتق�ص��ى يف ف�صائل امل�صج��د الأ  -

1123م.

بي الفرج عبد الرحمن املع��روف بابن اجلوزي.  ول لأ ف�صائ��ل القد�س: هناك خمطوط��ان يحمالن هذا ال�ص��م، الأ  -

ن�س يف ف�صائل القد�س، للقا�صي اأمني الدين بن هبة اهلل من اأهل القرن ال�صابع للهجرة. والثاين، الأ

�صارات يف معرفة الزيارات ، علي بن احل�صن الهروي.. تويف يف حلب 722 ه� / 1322م.. زار القد�س 672 ه� /  الإ  -

1273م واألف كتابه حوايل ذلك التاريخ..
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باع��ث النفو�س اإىل زيارة القد���س املحرو�س، لل�صيخ برهان الدين اإبراهيم بن ا�صح��اق  املعروف بابن الفركاح وبابن   -

قا�صي ال�صلت املتويف 729 ه� / 1328 م.

م�صار، للقا�صي ابن ف�صل اهلل العمري. ت 755 ه� / 1354م..  ب�صار يف ممالك الأ - م�صالك الأ

- ال�صلوك ملعرفة دول امللوك،للمقريزي.. تويف بالقاهرة 845ه�/ 1441م.

مام جالل  ق�صى، لل�صيخ عب��د الرحمن حممد اأحمد املنهاجي ال�صيوطي )غري الإ خ�صا بف�صائل امل�صجد الأ - اإحت��اف الأ

الدين ال�صيوطي( و�صع هذا الكتاب �صنة 875ه�/ 1470م. 

ن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل، عبد الرحمن العلم الفخري احلنبلي..تويف بالقد�س 927 ه� / 1520 م. - الأ

ق�صى، ن�صري الدين الرومي احللبي تويف 948 ه�/ 1541م. - امل�صتق�صى يف ف�صائل امل�صجد الأ

- مثري الغرام بف�صائل القد�س وال�صام، اأحمد بن اإبراهيم املقد�صي ال�صافعي.. ت 765ه� / 1363م..

�صالم حممد بن عبد الرحيم مفت��ي ال�صادة احلنفية بالديار  �صئلة القد�صي��ة، ل�صيخ الإ ق��وال ال�صني��ة فيما يتعلق بالأ - الأ

القد�صية- خمطوط يف دار الكتب الظاهرية- دم�صق. 

ن�صي��ة يف الرحلة القد�صي��ة- ال�صيخ عبد الغن��ي النابل�صي. ت 1143ه� / 1730م وه��ي جزء من رحلته  - احل�ص��رة الأ

الك��رى املخطوطة. زار القد�س 1101ه� / 1689م. ون�صخها املخطوط��ة يف دم�صق وبرلني. طبعت مب�صر- 80�س- 

1902م.

ن�س برحلتي لوادي القد�س، م�صطفى اأ�صعد اللقيمي الدمياطي تويف 1178ه�/ 1764م. و�صف فيه رحلته  - �صوان��ح الأ

م��ن دمياط اإىل القد�س يف �صتة �صهور.. خمطوط.. من��ه ن�صخة يف دار الكتب الوطنية -القاهرة- )فن اجلغرافيا( رقم 

دب العربي وه��و ملا يرتجم بعد  553. ذك��ر كارل بروكلم��ان هذه الن�صخ��ة الوحيدة يف اجلزء العا�صر م��ن تاريخ الأ

اإىل اللغ��ة العربي��ة. وعلى الرغم مما ذكر بروكلم��ان.. فقد ذكر يل بع�س الباحثني اأن ثمة ن�صخ��ة يف املكتبة الظاهرية 

بدم�ص��ق.. ولعل هن��اك ن�صخة اأخرى عنه يف برلني ذكره��ا عارف العارف يف )تاريخ احل��رم القد�صي( )1366ه� / 

1947م(- تقدمي واإعداد و�صبط خريي الذهبي- وزارة الثقافة- الهيئة العامة للكتاب- دم�صق 2009.

بي املعايل امل�ص��رف املرجي املقد�صي- خمط��وط- دار الكتب امل�صري��ة- تاريخها  - ف�صائ��ل بي��ت املقد�س وال�ص��ام- لأ

1249ه�/ 1932م.

- الرحل��ة احلجازي��ة ملحمد لبي��ب البنتوين. طبعت مب�ص��ر 1329ه���/ 1911م- توجد يف مكتبة املتح��ف الفل�صطيني 

بالقد�س.

¥µ
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دم�شق قبلة الع�شاق، ومهوى املحبني، تغنى بها العرب يف امل�رشق واملغرب، 

من �شالف الع�شور، و�شيظ������ل ال�شعراء يتغنون بها اإىل اآخر الدهر، ففيها من 

جم������ال املكان ولطف ال�ش������كان وعراقة احل�شارة والعم������ران ما ي�شتحق هذا 

أ�شجارها خ�رشاء با�شق������ة ملتفة، وهواوؤها  الغن������اء، اأمواهها عذبة جاري������ة، وا

ب ال�شفوق، يحنو على كل  ه������ادئ نقي، يزينه������ا قا�شيون، بعلوه املعت������دل، كالأ

م حت�شن اأولدها  زائ������ر، وغوطتها الرحبة تب�ش������ط اليدين لكل قا�ش������د، كالأ

واأحفاده������ا، وتقيهم م������ن احلر والقر بظلها الوارف، وب������ردى اأخ كرمي، يروى 

العطا�ش بروافده ال�شبعة.

كاتب وناقد �شوري.

العمل الفني: الفنان عبد املعطي اأبو زيد.

❁❁

ò

دم�شق يف عيون ال�شعراء العرب 

يف القرن الع�رشين

يف لبنان والعراق وم�رش

د. �أحمد زياد حمبك

❁
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أه������ل دم�شق ك������رام طيب������ون، يجودون  وا

باأخالقهم العريقة، وطباعهم ال�شمحة، وهم 

اأهل عزة وجم������د، واأ�شح������اب �شهامة واإباء، 

وعلم واأدب، �رضبوا املثل يف مقاومة امل�شتعمر 

�شالم،  أك������دوا روح العروب������ة والإ الدخي������ل، وا

�شادوا دور العلم والعبادة، ومدرجات امل�شارح 

والريا�ش������ة، وعرف������وا التج������ارة وال�شناعة، 

واإليهم ين�شب القما�ش الذي كان ي�شنع فيها، 

وه������و الدمق�ش، وقد ذكره ام������روؤ القي�ش يف 

معلقته.  

ودم�شق �شاحبة العلم واحل�شارة واملجد، 

�شالم، وقد  ه������ي عا�شمة الغ�شا�شنة قب������ل الإ

ق�شدها النابغ������ة الذبياين، وه������ي عا�شمة 

خطل فيها  �ش������الم، وكان الأ موي������ن يف الإ الأ

ول، عرف������ت �شيا�ش������ة معاوية  �شاعره������م الأ

ودهاءه، وورع عم������ر بن عبد العزيز وعدله، 

وما ت������زال اإىل اليوم عا�شم������ة العرب، قلعة 

ال�شمود والت�شدي، حررها من الروم خالد 

اب������ن الوليد، وفيها دفن �شالح الدين، واأقام 

فيه������ا ابن خلدون، وفيه������ا عا�ش ابن عربي، 

ويف �شف������ح قا�شيون دف������ن، واإىل جواره دفن 

مري عبد القادر اجلزائري. الأ

دافع عنها يو�شف العظمة، وا�شت�شهد على 

م�شارفه������ا، وهو يت�شدى للفرن�شين، وزارها 

اأحمد �شوقي، وتغن������ى بغوطتها، كما ع�شقها 

الأخطل ال�شغري، وارت������اح اإليها حممد عبد 

الوه������اب، و�شدا لها �شعي������د عقل، وغنت لها 

ف������ريوز، واإليها اأوى حممد مهدي اجلواهري 

وعبد الوهاب البياتي وفيها توفيا ودفنا. 

ومن الطبيعي اأن يتغنى بدم�شق كثري من 

ال�شعراء، من �رشق الوطن العربي ومن غربه، 

ومن املمكن الوقوف عن������د �شعراء كرث تغنَّوا 

أ�شادوا باأخالق اأهلها، من ال�شام  بجمالها، وا

والعراق، ومن لبنان وم������ن م�رش وال�شودان، 

ومن كل البل������دان، و�شيقف البحث هنا عند 

������وا بها من خارج �شورية،  ال�شعراء الذين تغنَّ

باحلدود املعروفة حالياً، ول�شيما من �شعراء 

لبنان والعراق وم�رش، ليكون لل�شعراء الذين 

تغنوا بها من ال�شام نف�شها بحث اآخر.

ومن ال�شعراء الذين تغنوا بال�شام وتعر�ص 

له������م البحث بالدر�ص: �شعي������د عقل )1912( 

وب�شارة اخل������وري الأخطل ال�شغري )1885-

1968( من لبنان، ومعروف الر�شايف )1877 

- 1945( واأحم������د ال�شايف النجفي )1896 � 

1977( وحمم������د مهدي اجلواهري )1903-

1999( وعب������د الوهاب البيات������ي )1926 -

1999( من الع������راق، واأحمد �شوقي )1868 

-1932( وعل������ي اجل������ارم )1881- 1949( 

وحاف������ظ اإبراهي������م )1871-1932( وخليل 
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مطران �شاعر القطرين لبنان وم�رش 

حمم������ود  وعل������ي   )1949-  1871(

ط������ه )1903-1949( واأحم������د رامي 

املعطي  واأحمد عبد   )1981-1892(

حجازي )1935( من م�رش. 

�شعراء لبنان: 

ل�شع������راء كل قط������ر عل������ى  وكان 

غل������ب طابع خا�ص يف روؤية دم�شق،  الأ

وهي روؤي������ة ت�شوغها اأح������وال دم�شق 

واأح������وال اأقطارهم، فلبن������ان و�شورية 

متال�شق������ان،  متج������اوران  قط������ران 

ح������وال واحدة،  حالهم������ا يف معظم الأ

وطبيعة كل منهما تكاد تكون واحدة، 

فيهم������ا معاً ال�شحر واجلمال، وفيهما 

مع������اً احل�شارة واملج������د، ولذلك كان 

اأكرث ال�شعراء اللبنانيني يتغنَّون بجمال دم�شق 

خاذ، ويعرون عن ع�شقهم لها،  و�شحره������ا الأ

وكاأنه������م كانوا يغنُّ������ون لبلد واح������د، فلبنان 

وال�ش������ام �شيان، ومن ذلك غن������اء �شعيد عقل 

و�شدوه لل�شام، فهو يغني ملجد واحد وح�شارة 

واح������دة، ولبنان ل تغيب ع������ن خاطره، وهي 

و�شوري������ة بلد واحد هو ال�ش������ام، وهو يغنيها 

:
)1(

�شعراً فيقول

ال�شالم ع��ط��رت  ح��ني  �شائليني 

كيف غ���اَر ال�����رُد واع��ت��ّل اخُل���زام

اأ���ش��رت���ش��ي ال�شذا ل��� رح���ت  واأن����ا 

لن��ث��ن��ى ل���ب���ن���اُن ع���ط���رًا ي��ا���ش��اآم

���ش��ف��ت��اِك ارت��اح��ت��ا يف خ��اط��ري

وحام الظّن  يف  ط��رُيك  واحتمى 

ع���ن���َدَل���ٌة اأم  ال����زه����ر  يف  ن���ق���ل���ٌة 

ميام وت�شفيُق  ال�شح�  يف  اأن��ت 

���ش��ك��رة ���ش��ع��ري  اأودع�������ت  اإن  اأن�����ا 

امُل��دام كنِت  اأو  ْكَب  ال�شَّ اأن��ِت  كنِت 

ا�شكبي ���ش��ام  فيا  ال�����رسق  ظ��م��يء 

اجلمام حتى  له  الكاأ�س  واملئي 
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ف�شلِتهم م���ن  ال��ت��اري��خ  اأه���ل���ُك 

ذك���ُره���م يف ُع����روة ال��ده��ر و���ش��ام

اأم��������ي��������ن ف��������اإن ����ش���ق���ت ب��ه��م

ه�شام بب�شتان  ال��دن��ي��ا  اأحل���ق����ا 

اإذا اأن�����ا ل�����ش��ُت ال�����َغ�����ِرَد ال�����َف�����ْرَد 

قلُت طاب اجلرُح يف �شدِو احلمام

اأن������ا ح�����ش��ب��ي اأن����ن����ي م����ن ج��ب��ل

ك���الم ر������������س  والأ اهلل  ب����ني  ه����� 

ق���م���م ك��ال�����ش��م�����س يف ق�����ش��م��ت��ه��ا

ن�����������ام ت���ل���د ال����ن�����ر وت��ع��ط��ي��ه الأ

فال�شاعر يتغنى جمال ال�شام، وميح�شها 

حب������ه وهواه، ويوؤكد عراق������ة جمدها، وي�شيد 

مبكانتها ال�شامق������ة يف احل�شارة العاملية، 

وي�شتع������ني للتعبري عن ه������ذه املعاين بكل 

ماحوت������ه طبيعة ال�شام م������ن جمال الورد 

و�شح������ر الط������ري وبه������اء ال�شم������اء و�شمم 

اجلبال، وميتاز غناوؤه لها بتدفق امل�شاعر 

وتوهجها، وابت������كار ال�شور وما فيها من 

اإدها�ص، وانثي������ال النغم يف عذوبة ورقة، 

وهو يتوجه������ا بالفخر العظيم والتيه على 

كوان حباً للوطن. البالد والأ

خط������ل ال�شغ������ري ب�ش������ارة   ويغن������ي الأ

اخلوري جمال ب������ردى في�شور ع�شقه له 

وه������واه، ويوؤكد حبه لرب������وع ال�شام، ويدل 

عل������ى هائم متيم، فيق������ول يف ق�شيدة له 

:
)2(

عنوانها »�شفاف بردى«

�َشْل َعْن َقدمِي َهَ�اَي َهَذا الَ�ادي

ادي ُف���ؤَ َك��اَن َيْخُفُق فيِه َغ��رْيُ  َه��ْل 

ُفْ�َلِة يف الَهَ�ى َكْم َلْيَلٍة َعْهَد الطُّ

ْب����������َراِد ����ِة الأَ ْت َل���ن���ا َذَه����ِب����يَّ َم�������رَّ

�َشاِكنًا َك  ُنَحرِّ اأَْن  اأَْه���َ�ُن  َنْحُن  اإْذ 

���اِد ����شَ يِف  ���ًة  ُغ���لَّ اأَْو  ���ٍد  ح���اَ����شِ يف 

ْدُمعي  ُج�ُم لأَ ْهُر النُّ اَحُك الزُّ َتَت�شَ

ادي ُح�شَّ َخ��اُل��ه��ا  َف��اإِ  ، ِج��ي��ِدَه��ا  يِف 

ذي َوَعُدوا ِبِه َبَرَدى َهِل اخُلْلُد الَّ

�����ادي َو�����شَ �����َ�اِدٍن  ������شَ َب�����نْيَ  َك  لَّ اإِ

اَم ؟ ُقْلُت: َجَ�اِنحي بُّ ال�شَّ َقاُل�ا: حُتِ

ٌة ِفيها َوُقْلُت ُف�ؤَادي… ��شَ َمْق�شُ

فال�شاعر يح������ب ال�شام اإىل حد المتزاج 

الروحي واجل�شدي، ويجد يف الوادي احلبيب، 

ويجد فيه ما�شيه و�شبابه وهواه، وهو ي�شتاق 

اإليه �شوق املحب اإىل املحبوب،فكاأنه وال�شام 

حبيبان اأو طفالن ن�شاأا معاً، ولعبا معاً، واإذا 

أ�شعاره،  ال�شام م�ش������در وحيه واإلهامه ومنبع ا

فيها حبه وهواه، وهو يبتكر �شوراً مده�شة، 

ول الطبيع������ة نف�شها، ول تخلو  م�شدرها الأ

الق�شيدة من لطف ورقة، وهي تنتهي ب�شورة 

توؤكد عمق الهوى وبعد مداه. 

خطل ال�شغ������ري اأي�شاً بجمال  ويتغنى الأ

:
)3(

ال�شام وحبه لها، فيقول
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ي���ا ع��ي���ن��ًا اأوح�����ت ل��ن��ا ال��غ��رام��ا

م���دام���ا اأم  ���ش��ق��ي��ت��ن��ا  اأج����ن�����ن����ًا 

رب��ي��ع��ًا  ت��ظ��ل��ي  اأن  احل�����ب  آي������ة  ا

ه��ي��ام��ا ي���ظ���ل  واأن  ل������ف�������ؤادي 

اإين  دم������ر  دوح  ال���������دوح  اأي�����ه�����ا 

ل�شت اأن�شى تلك الليايل اليتامى

ال�شعر  وت��ر  وي��ا  اله�ى  ب�شاط  يا 

����ش���الم���ًا وي�����ا ���ش��ق��ي��ق ال���ن���دام���ى

����ش���األ���ت���ن���ي وك���ف���ه���ا ف������ق ق��ل��ب��ي

ع��م��رك اهلل ه���ل حت���ب ال�����ش��اآم��ا

للفرخ احل��م��ام��ة  زق  ح��ب��ًا  ق��ل��ت 

احل��م��ام��ا ذاك  ن���ك����ن  ل  ف���ل���م 

والق�شيدة توج باحل������ب والوله لل�شام، 

وه������و لي�ص حم�������ص حب للجم������ال الطبيعي 

املطلق، اإمنا هو حب جلمال الطبيعة يف دمر، 

وال�شاع������ر يذكرها بال�ش������م، ويخ�شها بهذا 

احلب، مثلما يخ�ص العا�شق حمبوبته باحلب، 

ويتغنى بذكر ا�شمها، وتتاز الق�شيدة بالنغم 

الناع������م، وتنتهي ب�شورة رقيقة لطيفة، توؤكد 

التالزم الع�شوي ب������ني ال�شاعر وال�شام ليعر 

من خالله عن تالزم روحي وم�شريي، فحبه 

لل�شام هو كزق احلمامة لفرخها. 

خط������ل اأي�شاً مبج������د ال�شام  ويتغن������ى الأ

وجمالها، ويعان������ق طبيعتها، ويتخذ من حبه 

:
)4(

لها �شالحاً يتقوى به، فيقول

بردى نظمت لنا الزمان ق�شائدًا

و�شفاح ن��دى  من  وح��م��رًا  بي�شًا 

وك��������ل ح��ن��ي��ة  راب������ي������ة  ك������ل  يف 

الف�اح بال�شذا  ت�شطع  ع�شماء 

وج���ل��ة ذراك  يف  يل  وق��ف��ة  ك���م 

�شالحي ال�����ش��اآم  وه�����ى  ���ش��ع��ري��ة 

يدي يف  والك�اكب  ليلك  فديت 

و�شاحي وال�شياء  ب��درك  ولثمت 

ل���ي���ل ح����ري����رّي ال��ن�����ش��ي��ج ك���اأن���ه

امللتاح و���ش��ب��اب��ة  ال��ه���ى  ���ش��ك���ى 

أه������ل ال�شام،  خط������ل باأخالق ا وي�شي������د الأ

:
)5(

وقيمهم، وروحهم ال�شامية، فيقول

اأهل الندى والباأ�س اإن تنزل بهم

ت��ن��زل ع��ل��ى ع���رب ه��ن��اك ف�شاح

ك�كب م��ن  وك���م  منبتهم  ال�����ش��ام 

ه������اد وك������م م�����ن ب���ل���ب���ل ����ش���داح

فت�نه بع�س  اخللد  اأع���ار  وط��ن 

ق����داح الأ ف�شلة  امل���ك���ارم  و���ش��ق��ى 

�شعراء العراق 

ويختلف ال�شعر الذي قيل عن دم�شق يف 

الع������راق عن مثيله الذي قيل يف لبنان، فاأكرث 

ال�شعراء العراقي������ني عروا عن حاجة بغداد 

اإىل دم�ش������ق، و�ش������وروا رحيله������م اإليها، فهم 

نه������ا دار عزة وح�شارة،  يق�شدون دم�شق، لأ

أً، بل كانوا  وهم يجدون يف دم�شق مالذاً وملجا
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يجدون فيها اخلال�������ص، ويتوقعون اأن ياأتي 

نقاذ، ولعل ذل������ك راجع اإىل ظروف  منه������ا الإ

الع������راق، وما كان مير به من ا�شطراب على 

مان  م������ر الع�شور، فيج������دون يف دم�ش������ق الأ

وال�شتقرار، بل ويرج������ون منها التغيري، كما 

يجدون فيها احلب.

ويوّدع معروف الر�شايف اأمه متوجهاً اإىل 

أنه  دم�شق، فتو�شيه، وه������و يطمئنها، موؤكداً ا

أه������اًل كراماً، اأخالقه������م نبيلة، يلقى  قا�شد ا

:
)6(

عندهم ال�رشور،فيقول

ف���������اإّن ت����خ���������ش����ى  ل  اأّم  ي�������ا 

جم�������ريي اأم�����������������ي  ي����������ا  اهلّل 

ودع�����������ي ال�����ب�����ك�����اء ف�������������اإّن ق���ل����

���ش��ع��ري ب����ك����ائ����ك يف  م������ن  ب������ي 

دم���������س يف  اأين  اأع�������ل�������م�������ت 

ال�������������رسور اأذي���������������ال  اأج�������������ّر  ق 

ب���������ني ال�������غ�������ط�������ارف�������ة ال������ذي�������

�������ن ت����خ����اف����ه����م غ������ري ال�����ده������ر

���������اح اجل����ب����ي����� م�������ن ك�������ل و����������شّ

��������ن اأغ��������������ّر ك������ال������ب������در امل����ن����ري

ح����������ّر ال�����������ش�����م�����ائ�����ل وال����ف����ع����ا

ئ������ل وال������ظ�������اه������ر وال�������ش���م���ري

وميتاز موقف الر�شايف باأنه ي�شيد بالقوم، 

ويتغنى بالقيم والأخالق، وهو ما يوؤكد وحدة 

ال�شعب العرب������ي يف القطرين، ويت�شم تعبريه 

بالعفوية والو�ش������وح واملبا�رشة، ول جديد يف 

�شوره، قوامه اللغة العادية.

ويرحت������ل اأحم������د ال�ش������ايف النجفي اإىل 

دم�ش������ق، ويزور نب������ع بقني، ويف������ن بجمال 

:
)7(

الطبيعة، فيقول

ط���ري���ق ب��ق��ني ن��ه��ر م���ن ج��م��ال

حت�����ف ب�����ه ج����ب����ال م�����ن ج����الل

ط���ري���ق ���ش��اغ��ل يل ع���ن م����رادي

اجل��م��ال اآي  م���ن  ي��ح���ي��ه  مب���ا 

وق�شدي اأ�شحى  غايتي  طريقي 

ف��ل��ي�����س ����ش����اه ي��خ��ط��ر يل ب��ب��ايل

ج���م���ال ل��ل��م��ن��اظ��ر ���ش��اخ�����ش��ات  

اأم��������ّن م����ن ال���ت���ق���ل���ب وال��������زوال

وب�������در ب���ق���ني اأج����م����ل ك����ل ب���در 

ل����ي����ال����ي����ه اأم��������������ريات ال����ل����ي����ايل

أي�شاً يتغنى  وقال اأحمد ال�شايف النجفي ا

:
)8(

بجمال دمر

�����ر م���اوؤه���ا ع��ل��ى ال����در ي��ه���ي ُدمَّ

ك����م����راي����ا ت����ك���������رست م�����ن جل��ني

واإين ب����امل����دام  ال�����ش��ح��ب  ���ش��ك��ر 

ن���ل���ت ب����امل����اء وال����ه�����ا ���ش��ك��رت��ني

ب������ردى م����ا راأي�������ت ق��ب��ل��ك ن���ه���رًا

ال�شاطئني يف  ال��غ��ان��ي��ات  ينبت 

ب��ك��اف��ي��ت��ني ع���ي���ن���اي يل  ل���ي�������س 

ف�����ق ع��ي��ن��ّي اأب��ت��غ��ي األ�����ف عني

ويعتم������د النجفي على اللغ������ة التقريرية 

فكار املجردة، ول ياأتي بجديد  املبا�رشة، والأ
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ل يف ال�ش������ور ول يف املع������اين، ويعم������د اإىل 

�شيء من اجلنا�������ص، ول يخلو من مبالغة يف 

ان�شغاله بطريق دمر عن طريقه، وجعل بدر 

دمر اأجمل الب������دور، وتاأكيد حاجته اإىل األف 

عني ليجتلي حما�شن دم������ر، مع اأن الجتالء 

احلقيق������ي ل يحتاج اإىل عني اإمنا يحتاج اإىل 

روح. 

ويغني حممد مهدي اجلواهري لدم�شق، 

أنها ه������ي ق�شده دائماً، فهي مالعب  ويوؤكد ا

�شب������اه، وهي م������اأواه يف �شيخوخت������ه، ومنها 

:
)9(

قوله

ملقا ول  زلفى  ل  تربك  �شممت 

ول مذقًا و���رست ق�شدك ل خبًا 

منعطفًا  لقياك  اإىل  وجدت  وما 

م��ف��رتق��ا األ��ف��ي��ت  ول  اإل���ي���ك  اإل 

تنازعه ه���او  اإىل  ال��ط��ري��ق  ك��ن��ت 

الطرقا دون��ه��ا  عليه  ت�شد  نف�س 

با�رستي  روؤي���اك  اإىل  قلبي  وك��ان 

حتى اتهمت عليك العني واحلدقا

�شممت تربك اأ�شتاف ال�شبا مرحًا

م�ؤتلقا والعقد  م�ؤتلفا  وال�شمل 

بلدًا كامل�شتهي  ل  ق�شدك  و�رست 

لكن كمن يت�شّهى وجه من ع�شقا

والق�شيدة مطولة، وتقع يف �شتة واأربعني 

بيت������اً، وفيها يتح������دث ال�شاعر ع������ن غربته 

وعي�ش������ه يف دم�ش������ق و�شع������وره باأنه������ا املاأوى 

أم بغداد،  لهام، ويوؤكد اأن دم�شق توا ومهبط الإ

كم������ا يوؤكد وحدة العي�������ص واملعاناة وامل�شري، 

:
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فيقول

وخافقة ريعانًا  ع�شتك  دم�شق، 

ومل���ة وال��ع��ي���ن ال�����ش���د واحل��دق��ا

واأنت مل تربحي يف النف�س عالقة

نفا�س واحلدقا دمي وحلمي والأ

مت��ّ�ج��ني ظ��الل ال��ذك��ري��ات ه�ى

والقلقا والهم  �شى  الأ وت�شعدين 

مراهقة تقا�شمنا  دم�شق  ف��خ��رًا 

والرهقا لم  الآ نقت�شم  وال��ي���م 

والق�شيدة قوي������ة احلبك، متينة ال�شبك، 

يق������اع، وا�شحة اجلر�������ص، تتاز  ظاه������رة الإ

بالقوة واجلزالة، ولكنها تعتمد على التعبري 

اللغ������وي املبا�������رش، وتقرير املع������اين الذهنية 

املج������ردة، وتقل فيه������ا ال�ش������ور، وتكرث فيها 

�شلوبي������ة كالنداء  ن�شائي������ة والأ الظواه������ر الإ

ح������وال، كما يكرث  والعط������ف وال�شف������ات والأ

فيها الرتادف والتوازن والتوازي، وت�شعى اإىل 

حتقيق براعة الفتتاح وقوة الختتام يف بناء 

عماده تنوع املو�شوعات والتكرار. 

ويتغنى اجلواهري مبا�شي دم�شق العريق 

:
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وتاريخها املجيد، فيقول

ي��ا���ش��ام ي��ا مل��ح ال��ك���اك��ب يف دجى

ع��را���س يف �شحراء ي��ا م���ك��ب الأ
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اأر�شها يغطي  ال��ذك��رى  م�ئل  يا 

����ش���داء الأ م��ن  و���ش��م��اءه��ا ح�شد 

اأم�����ة وم���������درج  اأق������ي������ال  اأم  ي�����ا 

وع����ري����ن اأ����ش���ب���ال ول���ه���ف رج����اء

ي���ا اأخ�����ت غ�����ش��ان ي���ن���ادم ره��ط��ه

ي�����م����ًا ب��ج��ل��ق ���ش��ي��د ال�����ش��ع��راء

ي�����ا ب���ن���ت م���������روان ي����رك����ز راي�����ة

ح��م��راء ف����ق رم��ال��ك ال�����ش��م��راء

ودم�شق بالن�شبة اإىل ال�شاعر عبد الوهاب 

البياتي هي املوئل وامللجاأ، بل هي اخلال�ص، 

وي�ش������ل اإليه������ا م�شتاقاً فيجد فيه������ا حلمه، 

:
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فيقول

والتقينا، يا دم�شق

خ�رس ثلج  وعلى معطفك الأ

وع�شافري وغابات وورد

وبحار ل حتد

اأنت فيها، يا ب�شاط احلب، م�ج

ومناديل و�ش�ق

وبعينيك من ال�شحراء �شم�س 

ف�ق بيتي امل�ح�س البارد تر�ش�

ف�ق غاب ال�ش��شن 

يف براري وطني.

❁    ❁    ❁

حرف يف نف�شي تنا�شل  كانت الأ

وتغني يف لياليها ق�افل

من ق�اف ومقاطع

كنت جائع

كنت يف معركة اخللق اأطالع 

وجهك احلل� فاأن�شى يا دم�شق 

غربتي وح�شة اأيامي عذابي 

واأنا اأقتحم التاريخ من باب لباب.

فدم�شق هي املق�شد، واإليها كان يتطلع، 

وفيه������ا يج������د الربيع والزه������ور واحلب على 

الرغم م������ن ال�شت������اء، مما يوؤك������د اأن دم�شق 

ه������ي باعثة احلب واحلي������اة، وملتقى ال�شعر 

واحلرية. 

وي�شري عبد الوه������اب البياتي اإىل اإخفاق 

الث������ورة يف بغ������داد، وهو يرمز اإليه������ا ببابل، 

ويرى اأن اخلال�ص ل ميكن اأن يكون اإل على 

:
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يد فار�ص ياأتي من دم�شق، فيقول

ن�شان بابل مل تبعث ومل يظهر على اأ�ش�ارها املب�رّس الإ

ومل يدمرها، ومل يغ�شل خطايا اأهلها الط�فان

ومل يقم من قربه عرب الفرات �شارق النريان

فالعقم وال�شيف الذي لينتهي وال�شمت والرتاب

واحلزن والطاع��ن

طعام هذي املدن املنف�خة البط�ن

والب�رس الفان�ن فيها ككالب ال�شيد

يحرتق�ن حتت �شم�س ال�شيف

مابني مهزوم وبني را�شف يف القيد

�ش�ار: اأ�شيح منفيًا على الأ

�رسار بابل يا مدينة الأ
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زهار ق�مي وغطي عري هذا اجل�شد الذابل بالأ

ق�مي لعل الربق

والفار�س املجه�ل من دم�شق

يبذر يف بطنك بذرة فتحملني.

دوري ودوري يف الفراغ وا�شقطي يف العار

�شفار اأيتها الأ

ففي غد �شي�شدل ال�شتار

وي�شقط املمثل�ن يف ال�ح�ل حتت �شقف امل�رسح املنهار.

ففي دم�شق يجد ال�شاعر املتنف�ص، ومنها 

يتوقع ظه������ور املخل�ص �شان������ع التغيري، وهو 

متفائ������ل به، وعاقد علي������ه الرجاء، وال�شاعر 

يلجاأ اإىل الرم������ز الوا�شح ال�شفيف، م�شتعيناً 

�شطورة، ليعر عن روؤية ثورية،  بالتاري������خ والأ

أة، وه������و ياأتي  ول يخل������و تعب������ريه م������ن ج������را

يجاز  باجلدي������د يف ال�شور، ويعتم������د على الإ

أو  والتكثي������ف، ول يتكل������ف �شيئاً م������ن ح�شو ا

تطويل، ول ي�شطنع �شف������ة زائدة، واإذ ظهر 

ول،  �شيء من الذاتي������ة اجلميلة يف الن�ص الأ

فاإن الن�ص الثاين ميتاز بالروؤية املو�شوعية، 

والبعد عن الغنائية والتلوين العاطفي، وهو 

يحقق يف الن�شني م�شتوى عالياً من احلداثة 

ال�شعرية. 

ولك������ن معظم ما قيل يف العراق من �شعر 

ع������ن دم�شق كان من ال�شع������ر التقليدي، وهو 

أو اللجوء اإليها، ول  ي�شور الزيارة اإىل دم�شق ا

عجاب  أو الإ يخلو من تعبري عن جمال ال�شام ا

�شادة باأخالق اأهله������ا، ويعتمد هذا  به������ا والإ

ال�شع������ر اأكرث ما يعتمد عل������ى التعبري اللغوي 

املبا�������رش، و يبدو العقل غالب������اً عليه، ومييل 

اإىل التقري������ر واملبا�������رشة، وت�شمية العواطف، 

ف������كار، ول يخل������و م������ن جفاف  وحتدي������د الأ

أو التاألق  وق�شوة، ويقل فيه التوهج العاطفي ا

ال�شع������ري، ما عدا بع�ص التج������ارب القليلة، 

وميكن اأن يعد منها �شعر البياتي. 

�شعراء م�رس: 

ويختل������ف ال�شعر الذي قي������ل عن �شورية 

يف م�������رش، اإذ يرتبط معظم������ه مبنا�شبة من 

املنا�شبات، واأكرثه يوؤكد التعاطف مع دم�شق، 

والوق������وف اإىل جانبها يف امل�شائب وامللمات، 

وي�شري اإىل جمد ال�شام وعراقة تاريخها، ونبل 

�شعبها وكرم اأخالق������ه، وبطولته وت�شحياته 

يف الدف������اع عن الديار، كم������ا ي�شري اأي�شاً يف 

معظم������ه اإىل الوحدة بني الع������رب، ول�شيما 

�شورية وم�رش. 

و�شهرية ه������ي ق�شيدة اأحم������د �شوقي يف 

دم�ش������ق ي������وم ق�شفته������ا بالقناب������ل طائرات 

امل�شتعمر الفرن�شي عام 1925، ومطلعها:

اأرق ب�������ردى  ����ش���ب���ا  م�����ن  �����ش����الم 

ودم������ع ل ي��ك��ف��ك��ف ي����ا دم�����ش��ق 

والق�شي������دة مطول������ة تق������ع يف خم�ش������ة 

وخم�شني بيت������اً، وتدل عل������ى تعاطف اأحمد 

�شوقي مع دم�شق، وه������و تعاطف يغلب عليه 



دم�شق يف عيون ال�شعراء العرب 

35 �لعـــــــــــــــــــدد  563    �آب  2010

التفك������ري، ويوؤكد ذل������ك اإ�شارت������ه مرتني اإىل 

اخت������الف الب������الد والديار، ث������م يبحث عن 

جامع فرياه ال�رشق واللغة، ويبالغ يف ت�شوير 

الكارث������ة، فيجع������ل الديار وق������د در�شت، ثم 

مي�شي فيمجد ال�شهداء، وي�شدي الن�شائح، 

وينط������ق باحلكم ليح�������ص عل������ى الت�شحية 

والفداء، يف قدر غري قليل من التعقل، ويكرث 

ن�شاء، كما يكرث من العطف  من اخلطاب والإ

والتك������رار والت������وازن، وي�شط������ر اإىل احل�شو 

أنه ينظم  للو�شول اإىل القافية، مما يدل على ا

َ اإىل حفل خريي 
يف منا�شبة، وكان ق������د ُدِعي

زبكية  مل�شاعدة املنكوبني، اأقيم يف حديقة الأ

بدم�شق يف كانون الثاين من عام 1926، وفيه 

:
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األقى ق�شيدته، ومنها قوله

����ا َرَم����ت����ِك ِب����ِه ال��َل��ي��ايل َوب����ي مِمّ

ِج���راح���اٌت َل��ه��ا يف ال��َق��ل��ِب ُع��م��ُق

����ت  َوق����ي����َل َم����ع����امِلُ ال���ت���اري���ِخ ُدكَّ

َوق���ي���َل اأَ����ش���اَب���ه���ا َت���َل���ٌف َوَح�����رُق

ُرب����اُع اخل��ل��ِد َوي��َح��ِك م��ا َده��اه��ا

������ت اأََح��������قُّ �����ه�����ا َدَر�������شَ اأََح����������قٌّ اأَنَّ

اأَلن������  ن  َواإِ َوِل��ل��ُم�����ش��َت��ع��ِم��ري��َن 

َت������ِرقُّ َك�����احِل�����ج�����اَرِة ل  ُق�����ل������ٌب 

��ِه َوَرم�����ى َف��َرن�����ش��ا  َرم�����اِك ِب��َط��ي�����شِ

��َل��ٌف َوُح��م��ُق اأَخ����� َح����رٍب ِب����ِه ���شَ

َف��َرن�����ش��ا   َت����ع����ِرُف����ُه  ال������ُث������ّ�اِر  َدُم 

�������������ُه ن���������ٌر َوَح��������قُّ َوَت������ع������َل������ُم اأَنَّ

���ه���ا ف���ي���ِه َح���ي���اٌة  َج�����رى يف اأَر����شِ

ِرزُق َوف����ي����ِه  ���م���اِء  ال�������شَ َك���ُم���ن���َه���لِّ 

دارًا   خُمَتِلف�َن  َوَن��ح��ُن  حُت  َن�شَ

���ن���ا يف ال����َه����مِّ ������رَسُق َوَل�����ِك�����ن ُك���لُّ

ِب���الٌد  ِاخ��َت��َل��َف��ت  ذا  اإِ َوَي��ج��َم��ُع��ن��ا 

َب����ي����اٌن َغ������رُي خُم����َت����ِل����ٍف َوُن����ط����ُق

َح���ي���اٍة  اأَو  َم�������ٍت  َب�����نَي  َوَق���ف���ُت���م 

َفِا�شق�ا ال��َده��ِر  َنعيَم  ُرمُتم  ن  َف��اإِ

ُح����رٍّ  ُك������لِّ  َدِم  يف  وط�������اِن  َوِل�������الأَ

َي�����ٌد ���َش��َل��َف��ت َوَدي�������ٌن ُم�����ش��َت��ِح��قُّ  

حايا  َكال�شَ املَ��م��اِل��َك  َيبني  َول 

ُي��ِح��قُّ َول  احُل���ق����َق  ُي����دين  َول 

�����ِة احَل������م������راِء ب����اٌب  يَّ َوِل�����ل�����ُح�����رِّ

َج�����ٍة ُي�������َدقُّ َّ ِب�����ُك�����لِّ َي�������ٍد ُم�����������رسَ

ِدَم�شٍق َبني  اجَل���الِل  ذو  َج��زاُك��م 

ُل�����������ُه ِدَم�������ش���ُق َوِع��������زُّ ال�����������رَسِق اأَوَّ

وخليل مطران �شاعر لبناين، ولكنه اأقام 

مب�رش، فتاأثر بطبيعة ال�شعر فيها، وكان جل 

�شعره يف �شورية متعلقاً باملنا�شبات، اإذ ي�شب 

حريق يف �ش������وق احلميدي������ة يف دم�شق عام 

:
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1908 فيكتب ق�شيدة يقول فيها

��َق ِب��َن��اٍر ِم��ْن��ُه َه��اِت��َك��ٍة  َدَه���ى ِدَم�����شْ

َواحُلَرِم ْعَرا�سِ  لالأَ �ْشِن  اللُّ ا�َشِة  َنهَّ
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ْرَزاِق َما َتَرَكْت ِع الأَ �َشَطْت َعَلى َمْ��شِ

َت ُمْنَهِدِم َ�ى ُكلِّ َعاٍف حَتْ ِمْنَها �شِ

اِحَكٌة  َت�ُشبُّ َو الُغ�َطُة اْلَفْيَحاُء �شَ

َمِم ِباللَّ املَ���ْرُزوِء  ِحَك  �شَ ِحَياَلَها 

َِت��ِه  ُدَه���ا اأَْن������َ�اَر َن�����رسْ ُي��ْه��ِدي ُزُم���رُّ

��َت��ِدِم حُمْ ��رْبِ  ال��تِّ َك����َذْوِب  �َشِعرٍي  ىَل  اإِ

َجاِرَيٌة  ْن��َه��اُر  الأَ ْبَعُة  ال�شَّ َوَحْ�َلَها 

ِبِم ِمْن َغرْيِ َجْدَوى ِبَذاَك املَْدَمِع ال�شَّ

َلِعٌب  َلَها  َيْفَنى  ل  ْهِر  الدَّ ِنَكاَيُة 

مَلِ
َوالأَ ْهِ�  اللَّ يِف  َتْلَعُبُه  ا�ِس  ِبالنَّ

هلِل َم��ْن ُن��ِك��ُب���ا يِف ُدوِرِه����ْم َف���اأََوى

ْلِم ىَل الظُّ �َشَ�اُدُهْم َبْعَد اأَْن َباَدْت اإِ

ول تخل������و معاجلة املو�ش������وع من تكلف 

وافتعال، اإذ يجع������ل الغوطة ت�شحك، والنار 

نهر تبكي من غري جدوى،  ت�شتعل، ويجعل الأ

اإذ ل تنف������ع دموعها، ويجع������ل النار مثل تر 

كذوب، وهي �ش������ور مفتعلة، ثم ياأتي بحكمة 

أ�ش������ى اأو عزاء، اإذ يوؤكد  موؤمل������ة، ل تدل على ا

اأن نكاي������ة الده������ر تلعب بالنا�������ص، واملقام ل 

تنا�شبه هذه احلكمة، ول ينا�شبه و�شف النار 

عرا�ص، ول ينا�شبه  باأنها تنه�ص بل�شانه������ا الأ

ألفاظ فجة  اللعب، كما لينا�شب املوقف كله ا

قا�شي������ة من مثل »دهى« و»هاتكة« و»نها�شة«، 

و»�شطت«، فهي ت������دل على مبالغة وحدة يف 

الو�شف، من غ������ري انفعال ول تعاطف، كمن 

ي�شف حريقاً يف لوحة، ويف هذا كله ما يدل 

على اأن ال�شاع������ر يتخذ من احلادثة منا�شبة 

للنظ������م، ويكتب عن احل������دث وهو بعيد عنه 

وغري منفعل به. 

ويهنئ علي حممود طه �شورية با�شتقاللها 

ع������ام 1946، ويذكر بطول������ة يو�شف العظمة 

:
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وا�شت�شهاده، فيقول

يا ي��شف العظمات غر�شك مل ي�شع 

وج��ن��اه اأخ��ل��د م��ن ن��ت��اج ق��رائ��ح

قم حلظة وانظر دم�شق وقل لها

ال�شادح النفري  م��ع  الكمي  ع��اد 

ودعاك يا بنت العروبة فانه�شي

وا�شتقبلي الفجر اجلديد و�شافحي

ويحيي علي حممود طه دم�شق يف ق�شيدة 

اأخرى، ويهنئه������ا ثانية باحلرية وال�شتقالل، 

:
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فيقول

فتى اأي  ح���رار،  الأ بلد  يا  دم�شق 

مل ميت�شق فيك �شيفًا اأو يخ�س نارا

زك����ت اأم���ي���ة يف اأع����راق����ه وج���رت

العارا يغ�شل  اأو  الرثى  يروي  دمًا 

ع��ي��د اجل�����الء اأ���ش��م��ي��ه واأع���رف���ه

ي�����م ت���ب���ارك اأن�������داء واأ����ش���ح���ارا

جال عن ال�رسق ليل البغي حني جال

والدارا هل  الأ تلقى  عروبة فيك 
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وج������ل ما يقدم������ه علي حمم������ود طه هو 

جمرد معان ذهنية، وبع�شها ل يعدو تعريف 

اجل������الء، ول ياأتي ب�شورة جدي������دة، ول ينم 

عن عاطفة متوهج������ة، ويعتمد على التعبري 

ن�شائية، ول�شيما النداء  املبا�رش، واجلم������ل الإ

ألفاظ معجمية من مثل  مر، ول يخلو من ا والأ

الكمي. 

وين�شد علي اجلارم يوم تاأ�شي�ص اجلامعة 

:
)18(

العربية ق�شيدة بهذه املنا�شبة، فيقول

�شحا ال�رسُق واجناب الَكَرى عن عي�نه 

َجع َم�شْ الك�اكَب  رام  ملن  ولي�س 

رائعًا  ما�شيه  اأح���الِم  يف  ك��ان  اإذا 

واأروع اأج����لُّ  ال���ُك���رْبى  فنه�شُته 

حت�طه  قلبًا  ���ش��ار  حتى  ت���ّح��د 

واأ�شُلع الكرام  الُعْرِب  من  قل�ٌب 

وثيقًة اخل��اف��ق��نْيِ  يف  واأر���ش��ل��ه��ا 

ُع ��ل��ى وال���ف��اُء ي�قِّ مُيْ لها احل��بُّ 

راي����ٌة   ف��ه��ي  راي����اُت����ه  دْت  ُع�������دِّ اإذا 

م��شع فهي  اأوط��اُن��ه  ك���رُثْت  واإْن 

ُل بيننا ر�سِ تف�شِ فلي�شت حدوُد الأ

َمْ�ِقع وال��ُع��روب��ُة  ح��دٌّ  ال�رسُق  لنا 

ح�رسًة   الع�ا�شِم  ُح�شا�شاُت  تذوُب 

بع اإ�شْ بغداد  كفِّ  من  َدِم��َي��ْت  اإذا 

ول��� َب����َرَدى اأّن����ْت خل��ط��ٍب مياُهه 

اأدُمع ل�شالْت ب�ادي النيِل للنيل 

اأول��ئ��ك اأب���ن���اُء ال��ُع��روب��ة م��ا لهم  

عن الف�شِل مناأى اأو عن املجد َمْنَزُع

ُهُم يف ِظالِل احلقِّ جمٌع م�حٌد

ع جُممَّ ف��رٌد  ال��راأي  التقاء  وعند 

وتب������دو ق�شيدة علي اجل������ارم اأكرث تاألقاً 

أ�ش������د توهجاً، وفيها قدر كبري من ال�شال�شة  وا

والعذوبة، وتظهر فيها بع�ص ال�شور اجلميلة، 

من مثل ح�شا�ش������ات العوا�ش������م واأنني بردى 

ودم������وع النيل، ولعل مرجع ذل������ك اإىل ات�شاع 

قطار العربية، ومع  مو�شوعها، فهو ي�شمل الأ

ات�شاعه ات�شعت عاطفة ال�شاعر، والق�شيدة 

تنم عن فرح، وتدل على تفاوؤل، ولكنها تظل 

مثلها مثل معظم ال�شعر التقليدي قائمة على 

املبا�رشة واملعاين الذهنية. 

ويوؤكد حاف������ظ اإبراهيم وح������دة ال�شعب 

:
)19(

العربي وت�شامنه يف النازلت، فيقول

تنت�شب ال�����ش��ام  ل��رب���ع  اأم  مل�����رس 

هنا العال وهناك املجد واحل�شب

رب�عهما  زال��ت  ل  لل�رسق  رك��ن��ان 

يجب خافق  عليها  الهالل  قلب 

اأمهما  الفخر  غ���داة  ال��ل��غ��ات  اأم 

فالعرب ب����اء  الآ ع��ن  ���ش��األ��ت  واإن 

ن��ازل��ة ال��ن��ي��ل  ب�������ادي  اأمل�����ت  اإذا 

باتت لها را�شيات ال�شام ت�شطرب
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بيات الغنائية والطرب، وتدل  وعم������اد الأ

يف الواق������ع عل������ى وح������دة ال�شع������ب العربي، 

أبنائه، وفرحهم بلقاء ال�شعب  و�شدق م�شاعر ا

ووحدته.

وي�شتمر هذا الرتباط القومي وال�شعري 

ب������ني �شعراء م�رش ودم�شق يف اجليل اجلديد 

يف الن�شف الث������اين من القرن الع�رشين، ويف 

�شع������ر التفعيلة، على نحو ما ا�شتمر عليه يف 

أي�ش������اً، واإن كان بقدر اأقل مما كان  الع������راق ا

ول من ذلك القرن، ولكن  عليه يف الن�شف الأ

ب�شكل اآخر خمتلف يف الفن والروؤية. 

ويف ذكرى ا�شت�شهاد عدنان املالكي يحيي 

ال�شاعر اأحمد عبد املعطي حجازي )1935( 

ال�شهيد، وميجد بطولته، ويرى يف ا�شت�شهاده 

أم������ة ونهو�شه������ا، وم������ن الق�شيدة  �شح������وة ا

:
)20(

قوله

ذكراك عيد يهيج احلزن والفرحا

اإغفاءه ف�شحا �شعبه  راأى  يا من 

يا فار�س العرب يا نارًا على فر�س 

مل يحتمل ل�شعك الظهر الذي جمحا

�ش�ر وامل����دى  مي�شي  اأي���ن  لكنه 

�شطحا اأو  قّر  عليه  ن��ارًا  ِييك  حُتْ

نباأ  ينتهي  ي����م  ك��ل  يف  حتييك 

ات�شحا بالردى  عربي  فار�س  عن 

عدنان طري على وجه املدى �شبحا 

ما زال جم ال�شدى ما زال من�رسحا

ُبِعَثْت اأم��ة  ذك��رى  ذك��راك عدنان 

الن�ر وا�شطبحا و�شب بريقها يف 

بيات مكتوبة عل������ى البحر الب�شيط،  والأ

ولكنه������ا ا�شتطاع������ت اأن حتق������ق احلداثة يف 

�شورها وروؤيتها، فال�ش������ور جديدة مبتكرة، 

فال�شهيد نار على فر�ص تارة وتارة طري على 

وجه املدى، والروؤية تقوم على حتول ال�شهادة 

اإىل فعل تغيري، فعندما اأغفى ال�شهيد �شحت 

م������ة، فاملوت ل يبعث احل������زن، اإمنا يبعث  الأ

بي������ات ما يوؤكد اأن احلداثة ل  الفرح، ويف الأ

تقوم عل������ى التفعيلة فح�شب، ب������ل ميكن اأن 

أنه  أي�شاً ا تتحقق يف بيت البحر، ومما يعني ا

لي�ص حداثياً كل ما كتب على التفعيلة . 

ويكت������ب اأحمد عب������د املعط������ي حجازي 

أي�ش������اً ق�شيدة مطولة حتت عن������وان اأغنية  ا

أيار، يتحدث فيها عن �شهداء احلرية  ل�شهر ا

أي������ار الذي������ن اأعدموا يف  يف ال�شاد�������ص م������ن ا

بريوت عام 1916، وع������ن التا�شع والع�رشين 

أيار عام 1945 يوم �������رشب الفرن�شيون  م������ن ا

دم�شق بالطائرات، وع������ن نكبة فل�شطني يف 

أيار عام 1948، وال�شاعر  اخلام�ص ع�رش من ا

ل يعر ع������ن ياأ�ص وحزن، بل ي������رى يف �شهر 

أيار �شهر تقدمي القرابني وال�شحايا من اأجل  ا
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حياة جديدة فيها احلري������ة والنهو�ص، ومن 

 :
)21(

الق�شيدة قوله

نحن ما زلنا نغني 

لك يا اأيار، يا �شهر النهار 

نحن ما زلنا نغني لك يا �شهر التمني

ون�يف النذر يف كل ربيع 

لك يا �شهر ال�شحايا 

حاملني الدم خمرًا يف جرار 

ر�س الب�ار يدي اإىل الأ ناقلني ال�شم�س بالأ

علها تطلع قمحًا وزه�رًا وهدايا

❁    ❁    ❁

نحن من تقطر اأغنياتنا حزنًا 

ر�س ه�نا ومي�شي اأهلنا يف الأ

كم عل�نا الع�د كربًا و�شم�دا

كم منحنا احلبل وال�شكني �شدرًا ووريدا

كم �شقينا كل ي�م فيك يا اأيار ماء 

قاين الل�ن جديدا 

❁    ❁    ❁

ي�مك التا�شع والع�رسون يا اأيار 

�شل عنه اجلدار

اإنه ال�شخر ه�ى، لكننا نحن �شمدنا 

بطال ح�شنا  دون باب ال�شعب كانت جثث الأ

فق، يعل� احل�شن منا  كلما ال�شم�س علت يف الأ

فاإذا نحن بقرب الفجر جندي، يرى الن�ر وحيدا

عداء ظل وغبار واإذا الأ

❁    ❁    ❁

 نحن يا اأيار من اأبدعنا املبدع من طني ونار

روحنا خ�شب ودفء 

ر�س وال�شم�س ونحيا يف النهار ونحب الأ

فاإذا جاء الدجى نطلب ح�شنًا 

فمه من روح الرثى، وال�شم�س ل�ن وقرار

❁    ❁    ❁

نحن مازلنا نغني 

لك يا �شهر التمني

ونعي�س العام انتظارًا لنتظار 

ون�يف النذر يا �شهر ال�شحايا 

حاملني الدم خمرًا يف جرار 

ر�س الب�ار  يدي اإىل الأ ناقلني ال�شم�س بالأ

علها تطلع قمحًا وزه�رًا وهدايا

علها تب�شم ي�مًا لل�شغار. 

أنها  اإن م������ا تت������از به ق�شيدة حج������ازي ا

تل������ك روؤية خمتلفة كلياً ع������ن روؤية ال�شعراء 

ال�شابقني، فهو ل يتح������دث عن منا�شبة، ول 

أو يتاأ�شى، وهو  أو يعول، ول يع������زي ا ين������دب ا

ل مي������دح ول ميج������د، اإمنا يوح������د املواقف، 

وينظر اإليها نظ������رة كلية �شاملة، ول يرى يف 

ال�شت�شهاد �شوى انبعاث اأمة جديد، و�رشوق 

مة، وانطالقها  فجر جديد، ويوؤكد ر�شوخ الأ

من قيم وثوابت، ويوؤك������د دفاعها عن العدل 

واحلرية، وعي�شها يف �شدق وو�شوح، ويوؤكد 

اأخرياً ال�شتعداد دائم������اً للبذل والعطاء من 
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طفال،  اأج������ل فجر جديد، يعطي الف������رح لالأ

وهو ل يقول هذا مبا�������رشة ول يف تقريرية، 

اإمن������ا يقول������ه بلغ������ة �شعرية حافل������ة بال�شور 

اجلدي������دة، وباأ�شلوب وا�شح غ������ري غام�ص، 

ولكنه بعيد عن املبا�رشة والتقرير. 

�شارات  والق�شي������دة حافلة بالرم������وز والإ

�شطورية التي تغني  الديني������ة والثقافي������ة والأ

التجربة، ومنه������ا ال�شخرة التي هوت، وهي 

ت�شب������ه �شخرة �شيزي������ف، ومنها حتول الغزاة 

الطغاة اإىل طني وغبار، وهي اإ�شارة اإىل قوله 

تعاىل: {ويق�ل الكاف���ر ياليتني كنت ترابا} 

ية 40، واملواطنون جبلهم  �ش������ورة النباأ 78 الآ

اخلالق من طني ونار، وهو ال�شل�شال الذي 

ن�ش���ان من  كالفخار، يف قوله تعاىل {خلق الإ

ية  �شل�ش���ال كالفخار} �شورة الرحمن 55 الآ

ح������رار يوفون بنذره������م، كاملوؤمنني  14، والأ

الذي������ن {ي�ف�ن بالن���ذر ويخاف����ن ي�مًا كان 

ية 7 ،  ن�شان 76 الآ ����رسه م�ش���تطريا} �شورة الإ

�ش������ارات الثقافية تن�شاب يف اأعماق  وهذه الإ

الن�������ص وتلتح������م بن�شيج������ه، ول تطفو على 

�شطحه ول ترهقه. 

 ويتح������دث ال�شاعر اأحم������د عبد املعطي 

حج������ازي اأي�شاً عن الوح������دة، ويتاأمل حلادثة 

أ�شى �شدي������د، ثم  النف�ش������ال، ويع������ر ع������ن ا

يخت������م الق�شيدة باحل������ب لدم�شق، ويعلن اأن 

�شه������ر الوح������دة، فراير �شب������اط، لن ميوت، 

 :
)22(

فيقول

يف كل بيت يف دم�شق يل �شديق 

يف كل مقهى ذكريات 

وتّدع�ن اأن فرباير مات؟!.

وال�شاع������ر ل يق������رر املع������اين، ول يقدم 

فكار، اإمنا ي�شور احل������الت، ومن ورائها  الأ

ميكن ا�شت�شفاف املع������اين، فهو يقدم جتربة 

من خالل �ش������ورة، ول يقدم فكرة من خالل 

لغة، وت�شوي������ره وا�شح ول غمو�ص فيه، كما 

أنه ل تقرير فيه ول مبا�رشة على الرغم من  ا

الت�شوير. 

جمال ال�شام: 

واإىل جان������ب املنا�شب������ات تغنَّى ال�شعر يف 

م�رش بجمال دم�شق، وجمد بطولت �شهدائها، 

أ�شاد بعراق������ة تاريخه������ا، ودورها يف �شنع  وا

احل�شارة، مثله يف ذل������ك مثل معظم ال�شعر 

ال������ذي قيل ع������ن دم�شق يف الع������راق ولبنان، 

فمثل هذه املو�شوعات كانت م�شرتكة، ولعل 

من اأجمل ما قيل يف جم������ال ال�شام ق�شيدة 

اأحمد �شوق������ي ال�شهرية يف جم������ال الغوطة، 

:
)23(

بيات التالية ومنها الأ

��َت��ُه ِ َوِا���ش��َت��ث��َن��ي��ُت َج��نَّ
َ

آَم��ن��ُت ِب����اهلل ا

َوَري���ح���اُن َوَج����ّن����اٌت  روٌح  ِدَم�����ش��ُق 
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َب��َردى ِبها  َيلقانا  ��َق  ��فَّ َو���شَ َج��رى 

َر���ش���اُن اخُل��ل��ِد  دوَن  َتلقاَك  َكما 

َدٌة َدَخ���ل���ُت���ه���ا َوَح���ا���ش��ي��ه��ا ُزُم��������رُّ

املاِء ِعقياُن نِي  َف�َق جُلَ َوال�َشم�ُس 

��َر اأَو َح���َل هاَمِتها  َواحل���ُر يف ُدمَّ

��ُف َع��ن ���ش��اٍق َوِول����داُن ح���ٌر َك���ا���شِ

ٍة راِق�شَ ِجلباِب  يف  ال����اِد  َوَرب����َ�ُة 

��َي��ٌة َوال��َن��ح��ُر ُع��ري��اُن ال�����ش��اُق ك��ا���شِ

َوالَطرُي َت�شَدُح ِمن َخلِف الُعي�ِن ِبها 

َوِل���ل���ُع���ي����ِن َك��م��ا ِل��ل��َط��رِي اأحَل�����اُن

خُمَتِلفًا ر�ُس  الأَ ِبالَنباِت  َواأَقَبَلت 

اأَف�����اُف����ُه َف���ه���َ� اأَ����ش���ب���اٌغ َواأَل��������اُن

بيات على انفعال ال�شاعر بجمال  وتدل الأ

الغوط������ة، وتغنيه بها، وه������و ل يخفي تتعه 

احل�ش������ي، بل ي�رشح به، وي������دل على رغبات 

أثارتها حما�شن الطبيعة، مما يوؤكد  ج�شدي������ة ا

ق������وة التاأثر باجلم������ال، واإن كان تاأثراً ح�شياً 

�شهوياً، ا�شط������ره اإىل املبالغ������ة على ح�شاب 

ح�شا�ص باجلمال  الدين، ث������م عاد فق������رن الإ

برغبة يف متعة ل تفني يف جنة اخللد، ويظل 

يف احلالت كلها بعيداً عن ال�شعور باجلمال، 

فال�شور كلها ح�شية، م������ا عدا �شورة اجلنة 

ور�شوان، فهي �شورة ذهنية ثقافية، ولكنها 

أي�شاً.  لب�شت لبو�شاً ح�شياً ا

ومن التغني بجم������ال الغوطة قول خليل 

:
)24(

مطران

ب����ردى ون�����رسْ غ��ي��ا���ش��ه وري��ا���ش��ه

واد ِن���َع���ُم احل���ي���اة جت��م��ع��ْت يف 

ح�شنها روائ���ع  م��ن  يريكم  م���اذا 

ت���������ش�����ي����ُره����ا ب�����رياع�����ة وم�������داد

كم يف احلزون ويف ال�شه�ل وراءها

����ش���ه���اد ع��ج��ب ي�����روع ن����اظ���ر الأ

آي���������ات ت���دب���ي���ج ي���ت���م ُرواوؤه����������ا ا

آد ْرا الأ يف  ن������ه������ار  الأ ���ع  ب���ت���ل���مُّ

اأط��راف��ه��ا يف  ل  الآ ب��ح��ر  وي���ك���اد 

ال��ه��ّداد مب���ج��ه  ال�شماع  ي�شج� 

اإىل حما�شنها  م��دى  ي�شري  حتى 

���ش��ف��ح ي��ط���ق��ه��ا ب���ط����ق ِج�����ش��اد

بيا�شها ف����ق  ي��ل���ح  ذراه  ع���ال 

ج��م��ر ال��غ��م��ائ��م م��ن خ���الل رم��اد

بيات تق������وم على معان ذهنية جمردة  والأ

بعيدة عن الت�شوير، وعمادها تقرير املعاين 

ف������كار، ول تخل������و من حم�شن������ات بديعية  والأ

كاجلنا�ص يف غيا�ش������ه وريا�شه والطباق يف 

احلزون وال�شهول ومراعاة النظري يف الرياعة 

بيات  واملداد واجلمر والرم������اد، ول تخلو الأ

آد  را ألفاظ معجمية �شعب������ة كالرواء والأ من ا

واله������داد واجل�ش������اد، والرتاكي������ب ل تنا�شب 
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جم������ال الطبيع������ة، وكاأن ال�شاعر ي�شف ما مل 

يره ومل ينفعل به وي�شعر بجماله. 

ولعل يف تغني اأحمد رامي بجمال الغوطة 

ق������دراً ولو كان قلياًل من ال�شال�شة واجلمال، 

اإذ يقوم يف معظم������ه على �شور م�شتمدة من 

الطبيع������ة نف�شه������ا، من�شجمة م������ع املو�شوع، 

عماده������ا الت�شوير، ل املع������اين العقلية، مما 

يدل عل������ى اإح�شا�ص بالطبيع������ة و�شعور بها، 

:
)25

ومنه قوله)

ي��ا رو���ش��ة يف رب����ع ال�����ش��ام يانعة 

ت���رمن ال��ط��ري ف��ي��ه��ا وه���� ن�����ش���ان

ول��ل��غ��دي��ر ع��ل��ى ت��رج��ي��ع��ه نغم

واأوزان �����رسب  ل���ه  اخل���ري���ر  م���ن 

متايل الغ�شن فيها وانثنى طربًا

مل�����ا ����ش���ج���ت���ه ت����ران����ي����م واأحل�������ان

ثمارك طابت يف مغار�شها هذي 

فينان وه�  يندى  غ�شنك  وذاك 

ويبدو الطاب������ع الغالب عل������ى ال�شعر يف 

ح�شا�ص  م�رش هو املعاين املجردة، ويقل فيه الإ

بالطبيع������ة وال�شع������ور به������ا، والتفاعل معها، 

وكونها م�شدر املعاين وال�شور يف اآن واحد، 

على نحو ما ظهر عند الأخطل ال�شغري. 

املجد والتاريخ العريق: 

 وكان معظ������م ال�شع������راء ي�شيدون باأجماد 

دم�ش������ق وتاريخها العريق ودورها احل�شاري 

عل������ى مر الع�ش������ور، ومن ذلك ق������ول اأحمد 

:
)26(

رامي

ي��ا رو���ش��ة ب���ردى يف و���ش��ي ب��ردت��ه

يختال ب��ني رب��اه��ا وه��� ج��ذلن

ع��ل��ى ح���ا���ش��ي��ك اأجم����اد خملدة

ل��ه��ا م���ن ال���ذك���ر ت���اري���خ ودي�����ان

غ��ن��ى ال��زم��ان ب��ه��ا ت��ي��ه��ًا وردده���ا 

وخالن اأحباب  النيل  جانب  من 

ن�ش������وء  اإىل  ب������ذكاء  ي�ش������ري  وال�شاع������ر 

نهر، ومنها بردى  احل�شارات على �شفاف الأ

ال������ذي ن�شاأت على �شفتي������ه ح�شارة عريقة، 

ويربطه������ا بح�شارة الني������ل، دالً على وحدة 

ال�شعب������ني، والتعبري رقيق، غ������ري مبا�رش، قام 

على الت�شوي������ر، واعتمد على عذوية اللفظ 

و�شال�شته. 

ويف تاأكيد عراقة املجد يف دم�شق ودورها 

:
)27(

احل�شاري ين�شد اأحمد �شوقي، فيقول

ن��ب��اِء م��ا َف��َت��ح���ا  ���َة ِل��الأَ َم���يَّ َب��ن��� اأُ

ح��ادي��ِث ما �شادوا َوم��ا دان���ا َوِل��الأَ

كان�ا ُمل�كًا �رَسيُر ال�رَسِق حَتَتُهُم

َفَهل �َشاأَلَت �رَسيَر الَغرِب ما كان�ا

عالنَي َكال�َشم�ِس يف اأَطراِف َدوَلِتها

��ل��ط��اُن يف ُك���لِّ ن��اِح��َي��ٍة ُم��ل��ٌك َو���شُ

َواأَلِ�َيٌة �َشماواٌت  ِمنُهم  ر�سِ  الأَ يف 

اٌت َواأَن���������������اٌء َوُع����ق����ب����اُن َوَن�������������ريِّ
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ِبِهم الَرغاُم  َقد ماَل  الِعزِّ  َمعاِدُن 

بريُز ما هان�ا َل� هاَن يف ُترِبِه الإِ

ُطَليِطَلٌة ك��اَن��ت  مَل��ا  ِدَم�����ش��ُق  َل���ل 

َب��غ��داُن الَعّبا�ِس  ِبَبني  َزَه���ت  َول 

بي������ات اعتزاز وفخ������ار، ومباهاة  ويف الأ

الغ������رب مب������ا كان م������ن دور الع������رب يف بناء 

احل�ش������ارة ونقلها اإىل الغرب، وتاأكيد لر�شوخ 

ندل�ص  املجد وثباته، واإ�شارة ذكية اإىل فتح الأ

عل������ى يد فاحتني قادمني م������ن دم�شق، وهي 

معان ذهنية جم������ردة، ولكن تاألق بع�شها من 

خ������الل �ش������ور ل تخلو من اإدها�������ص، ك�رشير 

ال�رشق و�رشير الغرب، ومعادن العز، ول يخلو 

التعبري من �شال�شة وعفوية وعذوبة. 

ال�شعب العظيم: 

وكان معظم ال�شعراء ميجدون اأهل ال�شام 

ويذكرون حمتدهم العريق، ويذكرون كرمهم 

وبطولتهم وت�شديهم لكل معتد دخيل، يقول 

:
)28(

اأحمد �شوقي

َعَليِهم َت���رى  َوَل�����ش��َت  ِج����ّدًا  َت���رى 

��غ��اِئ��ِر َوِا���ش��ِت��غ��ال ُول����ع���ًا ِب��ال�����شَ

َعي�شًا   ح���ي���اِء  الأَ اأَرَغ�����َد  َوَل��ي�����ش���ا 

ح������ي������اِء ب���ال َوَل�����ِك�����ن اأَن�����َع�����َم الأَ

ِف��ع��اًل  ال��ن��ا���ِس  َف��َخ��رُي  َف��َع��ل���ا  ذا  اإِ

َم��ق��ال َف���اأَك���َرُم���ُه���م  ق���ال����ا  ن  َواإِ

اأَع��َط���ا  وط����اُن  الأَ �َشاأََلتُهم�  ن  َواإِ

َدم���������ًا ُح����������ّرًا َواأَب��������ن��������اًء َوم������ال

ويقوم م������دح ال�شاعر لبن������ي ال�شام على 

الع������دل والت������وازن، ورب������ط الفع������ل بالقول، 

والق������درة عل������ى الب������ذل والعط������اء، واملعاين 

كلها عقلية جمردة، ع������ر عنها ال�شاعر بلغة 

تقريرية مبا�رشة، تخلو من الت�شوير، ولكنها 

لفاظ، و�شال�شة التعبري،  ل تخلو من رق������ة الأ

يق������اع، مبا فيه من  داء، ورقة الإ وعفوي������ة الأ

مدود وا�شتطالت �شوتية. 

ث������م يذك������ر يف الق�شيدة نف�شه������ا بطولة 

يو�ش������ف العظمة، وي�شي������د بت�شحيته، اإذ مر 

:
)29(

بقره يف مي�شلون، فيقول

���اأَذُك���ُر م���ا َح��ي��ي��ُت ِج�����داَر َق���رٍب ����شَ

���َق َرِك������َب ال���ِرم���ال ِب���ظ���اِه���ِر ِج���لَّ

ُم���ق���ي���ٌم م���ا اأَق�����اَم�����ت َم��ي�����َش��ل���ٌن

��ب��ال ���ِد ال�����شِ ����شُ َي���ذُك���ُر َم�������رَسَع الأُ

��َب َع��ظ��َم��ُة ال��َع��َظ��م��اِت فيِه َت��َغ��يَّ

ال���ِن���ب���ال َل����ِق����َي  ���ٍد  ���يِّ ����شَ ُل  َواأَوَّ

َك����������اأَنَّ ُب����ن����اَت����ُه َرَف�����ع������ا َم����ن����ارًا

ِمثال ب�ا  َن�شَ اأَو  خ��ال���سِ  الإِ ِم��َن 

حارى ال�شَ َث��َب��ِج  احَل���قِّ يف  اُج  ����رسِ

���ف���اُت َل�����ُه ُذب����ال َت����ه����اُب ال���ع���ا����شِ

َت�����رى ن������َر ال���َع���ق���ي���َدِة يف َث�����راُه

���ُق يف َج����اِن���ِب���ِه اخِل����الل َوَت���ن�������شَ

أله������م ال�شاعر  ويب������دو قر ال�شهي������د قد ا

ثر احل�شي  الق�شيدة كله������ا، فكان يف هذا الأ
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مثار عواطفه ومبع������ث خياله، فانداحت يف 

بي������ات عواطف تجيد وفخ������ار، وانثالت  الأ

فيه������ا �شور نور وخلود، فالق������ر ثابت وباق، 

وهو من������ارة يف ال�شح������راء ل تنطفئ، وكاأن 

القر �رشح ممرد، خال������د على مر الع�شور، 

ولعله ا�شتثار ما ر�شخ يف قرارة ال�شاعر مما 

هرام������ات يف �شح������راء اجليزة من  تث������ريه الأ

مع������اين البقاء واخللود، كما ا�شتثار يف قرارة 

نف�شه قي������م الدين ومعانيه، وم������ا اأكرثها يف 

وجدان ال�شعب العربي يف م�رش، ويف وجدان 

هرامات  اأحمد �شوقي و�شعره، فاإذا كانت الأ

تدل على ح�شارة �شادت، فاإن يف قر يو�شف 

ميان.  العظمة نور الإ

بيات نا�شحة بالعاطفة ال�شامية،  وتظل الأ

لفاظ عذبة،  واملعاين الرفيعة، وتنثال فيها الأ

يقاع، ولكن من  والرتاكيب �شل�شة، وا�شحة الإ

غري �شخب ول تكلف. 

أبيات �شوقي  وتت�شح القيم اجلمالية يف ا

مبقارنتها باأبيات لل�شاعر خليل مطران يذكر 

:
)30(

فيها ال�شعب العربي يف دم�شق فيقول

َوَرُدوا  ْن  اإِ ���َش��اُد  الآ ُه��ُم  َبُن�َها  ْذ  َواإِ

لِم ْجَ�اُد يِف ال�شَّ ْرِب َوالأَ َمَ�اِرَد احْلَ

آِث��ُرُه��ْم َزْه���ٌر َم��َف��اِخ��ُرُه��ْم  ُزْه���ٌر َم��ا

َكِم َتَنى احْلِ ْلِم اأَْو يِف جُمْ َتَلى احْلِ يِف جُمْ

َوَم���ْك���ُرَم���ٍة آَداٍب  َوا ����سٍ  َب���اأْ ِخ����الُل 

َتِرِم مَلْ  ْعَقاِب  الأَ يِف  الُغرُّ  آَثاُرُهما  ا

أبيات اخلليل،  ويبدو التكلف وا�شحاً يف ا

أ�ش������كالً خمتلفة من املح�شنات  فهو ي�شطنع ا

البديعية، من طباق يف احلرب وال�شلم وجنا�ص 

زهر بال�شم وزهر بالفتح ويف جمتلى وجمتنى 

�ش������اد  ويف احلل������م واحلك������م، وت������وازن يف الآ

ج������واد، ويف اآداب واأعق������اب، ول تخل������و  والأ

بيات من ق�شوة يف اللفظ و�شعوبة وغرابة،  الأ

وجفاف يف النظ������م والرتاكيب، واملعاين كلها 

عقلية، ول حتمل �شيئاً من وهج النفعال.

أبيات يف  أي�شاً ب�شع������ة ا وتختلف عنه������ا ا

اأهل دم�ش������ق لل�شاعر علي حممود طه، يقول 

:
)31(

فيها

�������َة ط�����ب����ى ل��ك��م م�������يَّ �����ش����ب����اَب اأُ

اأق����م����ت����م ل����ك����لِّ ِف����������داٍء ِم���ث���ال

دع��ت��ك��م دم�����ش��ُق ف��م��ا ا���ش��ت��ن��ف��رْت

اجلبال يتخّطى  عا�شٍف  �ش�ى 

�شيبكم م���ن  امل���ج���د  �������ِة  ِذمَّ ويف 

���ش��ال احل������قِّ  اأروق���������ة  ف������ق  دٌم 

يقاع،  �������رش، قوية الإ بي������ات �شديدة الأ فالأ

أل������ق فيه������ا ال�ش������ور  تت������از بالفخام������ة، وتتا

املده�ش������ة، فلكل فداء مث������ال، وللحق اأروقة، 

�شالت فوقها الدم������اء، والبطولت عوا�شف 

تتخط������ى اجلب������ال، فال�شاعر ير�ش������م �شوراً 

�شخم������ة عظيمة، تت�ش������ف بالقوة واجلالل، 
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وهي تنا�شب البطول������ة، وتعر عنها باأ�شلوب 

ت�شوي������ري غري مبا�������رش، وتدل عل������ى �شاعر 

منفعل باحلالة، ي�شت�شع������ر عظمة الت�شحية 

أروق������ة فخمة تنا�شبها،  ويح�������ص بها، فري�شم ا

وهذا هو الفرق بني التقرير والت�شوير. 

وحدة ال�شعب العربي: 

أ�ش������ار اأكرث ال�شعراء �شواء يف لبنان  ولقد ا

أو العراق اأو م�رش اإىل وحدة ال�شعب العربي،  ا

وكانوا ما يفتوؤون يذك������رون ال�شام، م�شيدين 

جداد  مبا�شيه������ا املجي������د املت�ش������ل م������ن الأ

حف������اد، ومنهم اأحم������د �شوقي، حيث  اإىل الأ

:
)32(

يقول

َوَنحُن يف ال�رَسِق َوالُف�شحى َبن� َرِحٍم

خ���اُن اإِ لِم  َوالآ اجُل��رِح  َوَنحُن يف 

َجحاِجَحٍة ِبِفتياٍن  فيها  َن��َزل��ُت 

َغ�ّشاُن ال��َده��ِر  �َشباِب  يف  ُه��م  آب��اوؤُ ا

َيٌد �شَ فيُهُم  ب��اٍق  ِة  َّ ������رسِ الأَ بي�ُس 

ن مَل َتبَق تيجاُن ِمن َعبِد �َشم�ٍس َواإِ

ويف كل ما تقدم من �شعر يف لبنان والعراق 

وم�رش تاأكيد لوح������دة ال�شعب العربي، وهي 

وحدة قائمة دائماً ومتحققة وم�شتمرة، على 

الرغم من احلدود وال�ش������دود، وعلى الرغم 

م������ن املوؤام������رات كافة، وتوؤكد تل������ك الوحدة 

أبرز معاملها.  الثقافة العربية، وال�شعر من ا

خامتة: 

اإن تغن������ي �شع������راء لبنان بجم������ال ال�شام 

وجلوء �شعراء العراق اإىل دم�شق طلباً للخال�ص 

ووق������وف �شعراء م�������رش اإىل جانب �شورية يف 

أولية خا�شة  املنا�شب������ات هي جمرد �شم������ات ا

يتميز بها ب�شورة عامة بع�ص هذا ال�شعر من 

خر، على �شبيل التعميم والرتجيح  بع�ش������ه الآ

ل على �شبيل قطعي �شامل، وميكن اأن تظهر 

أو تلك عند هذا ال�شاعر  بع�ص هذه ال�شمات ا

أو العراق اأو م�رش،  أو ذاك من �شعراء لبنان ا ا

أ�شقاء يتغنون بدم�شق حباً  وهم جميعاً اإخوة ا

وانتماء اإىل العروبة، وما هذه التق�شيمات اإل 

حم�ص تق�شيمات من اأجل البحث والدر�ص. 

ويتاأك������د ذل������ك بوج������ود �شم������ات اأخرى 

أو  غالب������ة عل������ى كل ال�شعر �ش������واء يف لبنان ا

العراق اأو م�������رش، ومن هذه ال�شمات الغالبة 

امل�شرتك������ة التغني بجم������ال الطبيعة وو�شفها 

�شادة باملا�ش������ي واجلدود،  وت�شويره������ا، والإ

وه������و ما�ص واحد م�ش������رتك، والتغني باللغة 

أم الع������رب، وتاأكي������د  العربي������ة، الت������ي ه������ي ا

�شقاء والتعاون، ول �شيما يف  الت�شامن بني الأ

امللم������ات والدعوة اإىل الوحدة، والتحذير من 

الفرقة، وكذل������ك التنديد بال�شتعمار وقواه، 

أ�شاليبه والدعوة اإىل  واإدانة بط�شه وف�ش������ح ا

�ش������ادة باملقاومة والن�شال،  احل������ذر منه، والإ
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وتجيد ال�شه������داء، والتغني بالن�رش والفرح 

بال�شتق������الل، وهي جميع������اً معان ترتدد هنا 

وهن������اك يف ال�شعر العربي املعا�رش الذي هو 

�شعر واحد.  

لق������د كانت دم�شق دائماً قبلة توجه اإليها 

ال�شعراء بقلوبه������م واأقالمهم، وغنوا جمدها 

وعزته������ا، كما غن������وا ح�شارته������ا وتاريخها، 

و�ش������وروا جمال طبيعته������ا و�شحرها، ولي�ص 

هذا بغريب، فالعربي ي�شعر اأن اأر�ص الوطن 

أر�������ص واحدة، وي������درك اأن العربي  العرب������ي ا

حيثما كان هو اأخوه، ومن حق املرء اأن يفتخر 

مبجد الوط������ن، واأن يتغن������ى جماله، و�شوف 

تظل دم�شق قلعة العروبة ومغنى ال�شعراء. 

واإذا كان ق������د ظهر ل������دى بع�ص ال�شعراء 

�شيء م������ن التكلف وال�شطن������اع من الناحية 

الفنية ب�شب������ب منا�شبة ما، اأو ظهر فيه �شيء 

م������ن املبالغة، فمرجع ذلك اإىل طبيعة ال�شعر 

ول م������ن الق������رن  التقلي������دي يف الن�ش������ف الأ

الع�رشين، والروح العام������ة التي كانت �شائدة 

يف تلك املرحلة، وقد ظهر الفرق وا�شحاً بعد 

ذلك يف ال�شعر يف الن�شف الثاين من القرن 

الع�رشين، ول�شيما عند �شعراء احلداثة، وقد 

دل هذا على ا�شتمرار التوا�شل بني ال�شعراء 

ودم�شق، وحبهم لها وتغنيهم بها.

ومل يكن هذا التوا�شل بني ال�شعراء العرب 

ودم�شق مقت�رشاً على �شع������راء م�رش ولبنان 

والع������راق، ب������ل كان �شاماًل لل�شع������راء العرب 

يف اأقطارهم كاف������ة، ومل يكن اأي�شاً مثل هذا 

التغني بدم�شق مقت�رشاً على ال�شعر يف القرن 

الع�رشين، بل كان ممتداً على الع�شور كافة، 

وهو جدير باأن يجم������ع كله واأن يدر�ص، وقد 

بجمع ق�شم كبري منه، 
 )33(

ق������ام حممد امل�رشي

وت������ت ال�شتعانة بجه������وده يف هذا البحث، 

ولكن هذا ال�شعر ما يزال بحاجة اإىل اجلمع، 

وبحاجة اإىل الدر�ص، وق������د كان الكتفاء يف 

هذا البحث ب�شعراء �شورية ولبنان والعراق يف 

الق������رن الع�رشين، ل�رشورات منهجية، اأهمها 

�شيق م�شاحة البح������ث، واأما البحث ال�شامل 

لكل الع�ش������ور وكل ال�شعراء فهو بحاجة اإىل 

عدة بحوث، ولعلها تكون مو�شوعات لر�شائل 

للماج�شتري والدكتوراه. 

ويف ه������ذا ما ي������دل عل������ى اأن ال�شعر يف 

مراح������ل تط������وره كافة مرتبط دائم������اً بواقع 

م������ة العربي������ة، ومعر عن وح������دة ال�شعب  الأ

العربي، عل������ى الرغم من كل ما ي�شطنع من 

ح������دود، وهذه ه������ي وحدة ال�شع������ب العربي 

ووحدة الثقافة العربية.
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�صوات التي تت�صق وفق نظ������ام معني مق�صود بغية  اللغة منظوم������ة من الأ

�صارة احلقيقّية اإىل وجودهم، والتعبري  حتقيق التوا�صل بني الناطقني بها، والإ

فكار التي يري������دون بثها اإىل من حولهم، فهي  ع������ن الفكر الذي يحملونه، والأ

و�صيل������ة التعبري من جهة، ومطّية الفكر من جهة ثانية، فنحن نفكر باللغة ويف 

اللغة.

باحث يف الرتاث العربي واأ�شتاذ يف جامعة البعث.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁❁

ò

اللغة العربية: 

الواقع واآفاق امل�ستقبل

د. وليد ال�رساقبي

❁
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م هوّي������ة حامله������ا م������ن جهة,  واللغ������ة الأ

وهوّي������ة املجتم������ع ال�صغ������ر والكب������ر الذي 

ينت�صب اإلي������ه, واأهم مميزاته الثقافية املنبئة 

عن هويتها. )و مفه������وم الهوّية وثيق ال�صلة 

دائما باأ�صل ال�صخ�������ص وجذوره,و بالو�صائج 

خرين. وتتكون هويته ال�صخ�صية  تربطه بالآ

والجتماعية والثقافي������ة من خالل النتماء 

خرين عرب �ص������رورة دينامية  والرتب������اط بالآ

أداته������ا يف ذلك خمتلف العنا�رص  م�صتمرة, وا

الثقافي������ة واحل�صارية, مع������ارَف ومعتقدات 

وعاداٍت,الت������ي يكت�صبها  واأعرافاً  واأخالق������اً 

الطفل من خ������الل التن�صئة الجتماعية التي 

توؤدي دور الناقل يف الوقت نف�صه, فهي معني 

 
)1(

أداة تفكره. ثقافته وا

وق������د �رصب )ج������ون جوزي������ف( يف كتابه 

 فيه اأهمية اللغة 
ّ

)اللغة والهوية( مثالً ب������ني

�ص������ارة اإىل الذات احلامل������ة لها, وبيان  يف الإ

م�صتواه������ا الجتماعي والفك������ري, فقال »لو 

مّرت �صّيارة اأجرة م�رصعة بالقرب من حمطة 

أ�صخا�ص ينتظرون  ال�صّي������ارات, وكان ثالث������ة ا

�صّي������ارة تقلهم لكان له������م تعليقاتهم املختلفة 

باختالف الثقافات التي يحملونها, و�صيكون 

لكل منه������م تعبر لغ������وي منبئ ع������ن هّوّيته 

الفكرية. اإّن اأحدهم �صيقول معلّقاً: هذا اأمٌر 

خ������ر: لتذهب اإىل اجلحيم,  مهني. ويقول الآ

ويقول الثال������ث: قْل اإذْن. ب������ل اإن طبيعة كل 

�شخ�������ص متكلم منه������م �شتت�شكل يف ذهن من 

ي�شتم������ع اإليه������م، ورمبا اأمك������ن اأن يخر عن 

طريقة ارتداء كل واحد منهم مالب�شه، وعن 

)2(
خلفيته.

وقدمياً نظر �شق������راط اإىل اأحد تالميذه 

ال�شامت������ني وخاطب������ه بقوله: تكلّ������م حّدثني 

حتى اأراك. وه������ي مقولة تدّل على اأن اللغة 

ن�شان، فلي�ص  هي مقّوم الوجود احلقيقي لالإ

ل������ه وجود بغري اللغ������ة، وهي عبارة حتمل يف 

�شارة اإىل اأهمية اللغة يف التوا�شل  طّياتها الإ

ن�شاين، واإىل الوجود الجتماعي اأي�شاً. الإ

وترتب������ط اللغ������ة ارتباطاً وثيق������اً بالفكر 

أّي������اً كان نوعه، فاللغة ه������ي العربة، والفكر  ا

هو احل�ش������ان، فهي تابعة ل������ه، مكّيفة وفق 

العوام������ل التي يقت�شيه������ا الفكر. فاللغة هي 

الت������ي تك�ش������ف - كما اأ�رشنا م������ن قبل –	عن 

نوع الفكر الذي يحمل������ه متكلمها، فاإذا كان 

مور  اأ�شحاب اللغ������ة يُْعنون باأمر م������ا من الأ

)الزراعة، والعالق������ات الجتماعية( وجدنا 

اللغة تث������ل هذا الهتمام. وم������ن هنا قيل: 

نها تثل الواقع. آة الواقع، لأ اللغة مرا

وقد عار�������ص بع�شهم ه������ذه النظرة اإىل 

اللغ������ة وجعلها تابعة للفكر وت�شبيهها بالعربة 

أنها تابعة  أو ت�شبي������ه الفكر باحل�ش������ان، اأي ا ا

أنه������ا ذات وظيفة فّعالة يف  ل������ه، فذهبوا اإىل ا

ت�شكي������ل الفكر ولي�شت جمّرد حامل له. فهي 
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أ�شبه ما تك������ون بالنّظارات التي نرى  ا

العامل ع������ن طريقها. ف������اإذا كانت لغة 

أربعة فح�شب،  ألوان ا ما كلمات عل������ى ا

فاإّن اأهل هذه اللغة لن يروا غري هذه 

ربعة فق������ط، وبهذا تكون  ل������وان الأ الأ

اللغة ح�شب هذا الجتاه هي الرا�شمة 

)3(
لناطقيها خارطة الواقع املعي�ص.

خري تفر�ص  وعلى ه������ذا القول الأ

اللغة على ناطقيها روؤية معينة للواقع، 

وطريقة تنظيم الثقافة الناطقة بتلك 

اللغ������ة، وهذا ما اأطل������ق عليه م�شمى 

)احلتمية اللغوي������ة( وذلك اأن اللغات 

لت�شّعبها واختالفه������ا )تفر�ص على ناطقيها 

روؤي������ة خمتلفة للع������امل عن الناطق������ني بلغات 

اأخرى(.

اإن اللغ������ة ذات اأهمّية ك������رى اإذاً، وهذه 

املكانة للغة تتاأتى من جوانب عدة منها:

أداة تعبري واإف�شاح، وو�شيلة  1- اإن اللغة ا

ألفة اجتماعية اإن�شانية بني  تفكري، وم�شدر ا

الناطقني بها، فهم يول������دون حاملني نظاماً 

لغوّياً يهتدون بقواعده، وي�شتوعبون معطيات 

املجتمع الذي فتحوا اأعينهم بني ظهرانيه.

أه������م مقّوم م������ن مقّومات  2- اإن اللغ������ة ا

ي جمتمع  الرتاك������م احل�ش������اري واملع������ريف لأ

اإن�شاين.

ُ الذي  همُّ 3- اإّن اللغ������ة هي ال�شي������اُج الأ

ّمة الناطقة بها، ويعمل على حماية  يوّحد الأ

نها  املجتمع من عوامل النحالل والّذوبان، لأ

)مبثابة م�شتودع ل������كل ما لل�شعب من ذخائر 

الفكر والتقالي������د والفل�شفة والدين. اإن قلب 

ال�شعب ينب�ص يف لغته. اإن روح ال�شعب يكمن 

. اإنها املدخل 
)4(

ج������داد ب������اء والأ يف لغت������ه الآ

اإىل وحدة الثقاف������ة، ووحدة الفكر، والثقافة 

والفك������ر هما العامالن الل������ذان ميليان على 

املرء مواقفه(.

»و اإن كنت يف ري������ب ف�شائل التاريخ عن 

وح������دة امل�شلم������ني وعّزتهم ي������وم كانت اللغة 

قطار  العربية �شاحبة الدولة وال�شلطان يف الأ

�شالمية �رشقي������ة وغربية، عربية وعجمية  الإ

أو لغة  ي������وم كانت لغ������ة التخاط������ب بينه������م ا
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قامة وال�شلوات،  ذان والإ املرا�شالت ولغة الآ

عياد واجليو�ص  ولغة اخلطابة يف اجلمع والأ

الر�شمّي������ة  املكاتب������ات  ولغ������ة  واحلف������الت، 

ب������ني خلفاء امل�شلم������ني واأمرائه������م وقوادهم 

وجنوده������م، ولغ������ة مدار�شه������م وم�شاجدهم 

)5(
وكتبهم ودواوينهم«.

و لغتن������ا العربية الف�شيح������ة اإىل جانب 

أداة توا�شل  أداة تفكري وو�شيلة تعبري، وا كونها ا

أ�شا�������ص قوميتنا،و  ه������ي جامع������ة �شملن������ا، وا

أبناء اأمتنا.. وذاكرة  الرابطة التي جتمع بني ا

م������ة وم�شتودع تراثها، وج�رشها للعبور من  الأ

أو م������ن احلا�رش اإىل  املا�ش������ي اإىل احلا�رش، ا

امل�شتقبل، وه������ي قلعتنا احل�شينة للذود عن 

هّويتنا وذاتيتنا الثقافية، ووحدتنا القومية.. 

أمّيا  أ�شهم������ت يف م�شرية احل�ش������ارة الب�رشية ا ا

اإ�شه������ام، فكان������ت لغة العلم والثقاف������ة.. واإّن 

اإهمالنا لها اجتثاث ل�شخ�شيتها من م�شارها 

التاريخ������ي، ومن ثقافة جمتمعنا، فتغدو هذه 

ال�شخ�شي������ة دون هوّي������ة، وي�شي������ع طابعها، 

)6(
وُتحى مالحمها..«.

ولي�������ص اأمر اأهمية اللغ������ة مق�شوراً على 

ن�شاني������ة وغريهما، بل  احلياة الفكري������ة والإ

أث������ر بنّي يف اجلانب  دة ذات ا اإّن اللغ������ة املوحِّ

أي�شاً، اإذ اإن توحيد اللغة �شبيل  القت�شادي ا

اإىل النج������اح يف امل�شت������وى القت�شادي »ذلك 

دة  أ�شاليب منظمة موحِّ نتاج ي�شتدعي ا أّن الإ ا

ويتطل������ب جتان�شاً �شكاني������اً م�شافاَ اإليه رقي 

تعليمي، وهذه اجلوان������ب كلها لن تقوم على 

������دت اللغة امل�شتعملة التي  �شوقها اإل اإذا وحِّ

 .
)7(

ه������ي �شبيل التوا�شل والتعب������ري والتفكري«

ومن هن������ا خل�ص العامل القت�شادي )فلوريان 

أة لغوياً بالد  كوملا�������ص(  اإىل اأن »البالد املجّزا

)8(
أبداً«. فقرية ا

أبال������غ اإذا قل������ت: اإّن للغتنا العربية  و ل ا

م������ات واخل�شائ�ص مال جنده عند  من املقوِّ

غريها م������ن اللغات التي نحرتمه������ا جميعاً. 

ولعّل من اأهم هذه املزايا:

1- البع������د الدين������ي للعربي������ة، فهي لغة 

أربعة ع�رش  الق������راآن الكرمي الذي حملها عر ا

قرن������اً من الزم������ان، ووقف بها �ش������ّداً منيعاً 

اأمام كل احلم������الت ال�شعوبية التي ع�شفت 

مبنطقتنا العربية بدءاً من التعجيم فالترتيك 

فالفرن�شة.

2- الو�شوح وال�شهولة.

والتط������ّور  واملرون������ة  احليوي������ة   -3

والطواعّية.

4- الغنى املفرداتي والرتاكيب�ي.

5- القابلي������ة للتطور ع������ر و�شائل كثرية 

منها: ال�شتقاق، واملجاز، والتعريب.

6- التنظي������م: فهي لغ������ة جامعة مانعة، 

غنية بنف�شها، ل حتتاج اإىل قواعد من اللغات 

أو ترف�������ص اأي عن�رش ا�شتغنت عنه  خرى ا الأ



اللغة العربية: الواقع واآفاق امل�ستقبل

53 �لعـــــــــــــــــــدد  563    �آب  2010

ع الكالم  عر تاريخها الطوي������ل، فمنذ اأن ُفرِّ

�شا�شية مل ي�شف اإىل التق�شيمات  اإىل اأق�شامه الأ

�شيء جديد مل يكن يف اللغة نف�شها )اإنها ذات 

نظام كلي ذي اأنظم������ة متفرعة عنه، فهناك 

نظام �شوت������ي واآخر مقطعي، واآخر تنغيمي، 

ونظام �رشيف ونحوي..(.

يجاز والقت�ش������اد: ومن مظاهره  7- الإ

تع������دد املعاين ملبن������ى �رشيف واح������د ف�شيغة 

مثل �شيغة )ا�شتفع������ل( يف العربية يكون لها 

دللت متعددة بتعدد ال�شياقات الواردة فيها 

فهي تدل على ال�شريورة يف قولنا: ا�شتحجر 

الطني، اأي �شار حجراً، وتدل على العتقاد 

يف قولن������ا: ا�شت�شغ������ر الرج������ل امل�شيبة، اأي 

وجدها وظنها �شغرية، وتدل على الطلب يف 

أي�شاً تعدد  قولنا: ا�شتعلم.. ومن مظاه������ره ا

املعنى ال�شياقي للفظ الواحد فالفعل )�رشب( 

يكون متعدد املعاين بتعدد ال�شياقات، فمعناه 

يف قولنا: �رشب������ت مثاًل غري معناه يف قولنا: 

�رشبت الولد، وغري معن������اه يف قولنا: �رشب 

النق������ود، وغري معن������اه يف قولن������ا: �رشب يف 

ر�ص، وغري معناه يف قولنا �رشب قّبة،.. الأ

اإن لغ������ة حتمل مثل هذه املزايا، وتخت�ص 

مبثل هذه اخل�شائ�������ص ل اأجد من الغرابة 

اأن تكون م�شدر اعتزاز من نطق بها وغدت 

و�شيل������ة تفكريه وتعبريه، عل������ى ما جنده عند 

البريوين )ت 440 ه�( ال������ذي قال: »والهجو 

أو  بالعربية اأحب اإيّل م������ن املدح بالفار�شية« ا

عن������د الزخم�رشي الذي افتتح كتابه )املف�شل 

 اأحمد على 
َ
يف عل������م العربية( بقول������ه: »واهلل

اأن جعلني م������ن علماء العربية، وجبلني على 

الغ�شب للعرب والع�شبّية. واأبى يل اأن انفرد 

عن �شميم اأن�شاره������م واأمتاز، واأن�شوي اإىل 

لفي������ف ال�شعوبي������ة وانح������از، وع�شمني من 

مذهبه������م الذي مل يج������د عليه������م اإل الر�شق 

 
)9(

باأل�شنة الالعنني وامل�شق باأل�شنة الطاعنني«

وهذا الفراهي الهندي )ت 1349 ه�( يكتب 

كتب������ه باللغة العربية م������ع اإجادته غريها من 

اللغات وعندما �شئ������ل عن �رش ذلك الختيار 

أرن�شت   وهذا ا
)10(

قال: »اأردت لكتبي اخللود«

ريّنان يب������دي اإعجابه ال�شديد باللغة العربية 

فيقول: »من اأغرب املده�شات اأن تنبت تلك 

اللغة القوّية، وت�شل اإىل درجة الكمال و�شط 

أّمة م������ن الرّحل، تلك اللغة  ال�شحارى عند ا

الت������ي فاقت اأخواتها بك������رثة مفرداتها ودقة 

معانيها، وح�شن نظام مبانيها«.

وهذا امل�شت�رشق الفرن�شي لوي�ص ما�شينيون 

)ت 1962( يق������ول: »اللغة العربية لغة وعي 

و�شه������ادة، وينبغي اإنقاذه������ا �شليمة باأي ثمن 

للتاأثري يف اللغ������ة الدولية امل�شتقبلية، واإّن يف 

اللفظ العربي جر�ش������اً مو�شيقياً ل اأجده يف 

لغتي الفرن�شية«

مريكي )وليم  أ�ش������ار امل�شت�������رشق الأ وقد ا
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 م������ا تت������از ب������ه العربي������ة من لني 
)11(

وورل(

ومرونة وقدرة على النماء والتطّور والتكّيف 

وفق متطلبات الع�رش فقال: »وللغة العربية 

من لني ومرون������ة ميكنانها  من التكّيف وفق 

، ويف اإجابت������ه عن 
)12(

مقت�شي������ات الع�������رش«

ا�شت�رشافه م�شتقبل هذه اللغة قال:»فاجلواب 

عليه اأن هذه اللغة مل تتقهقر فيما م�شى اأمام 

ت بها،  اأي لغة اأخرى م������ن اللغات التي احتّكّ

وينتظ������ر اأن حتافظ على كيانها يف امل�شتقبل 

 وعلل كذلك 
)13(

كما حافظت عليه يف املا�شي«

تع������دد اللهج������ات العربية وع������دم وجود لغة 

موحدة بعدم وجود هذه اللغة حّية »يف اأفواه 

ال�شعوب العربية!ولو ا�شتطاع اأحد اأن يجعلها 

جميعاً تتكلم بها ولو ب�شورتها الع�رشّية كما 

تبدو يف اجلرائد-فاإنه ياأتي بذلك اأمراً لي�ص 

)14(
له مثيل يف تاريخ العامل«.

أي�شاً )كوتهيل(  مريكي ا ويقر امل�شت�رشق الأ

بالهّوة بني بع�ص الغربيني وبني تقدير اللغة 

العربية حق التقدي������ر فيقول: »قّل منا نحن 

الغربيني من يقّدر اللغة العربية حّق قدرها 

من حيث اأهميتها وغناها، فهي بف�شل تاريخ 

قوام التي نطقت بها وبداعي انت�شارها يف  الأ

أقاليم كث������رية، واحتكاكها مبدنيات خمتلفة،  ا

أّن اأ�شبحت لغة مدنية باأ�رشها  ق������د منت اإىل ا

بع������د اأن كانت لغة قبلّية. لق������د كان للعربية 

ما�������صٍ جمي������د، ويف تقدي������ري �شيك������ون لها 

م�شتقبل باهر«.

واإّن لغ������ة له������ا مثل ه������ذه اخل�شائ�ص ل 

غراب������ة يف اأن تتعّر�������ص اإىل حتّدي������ات كثرية 

عر تاريخها الطوي������ل داخلياً وخارجياً، ول 

غرابة اأن ت�شمد يف وجه كل هذه التحديات، 

فتُكتب لها الغلبة.

واإذا اأعر�شن������ا عن ذك������ر التحديات التي 

واجهتها لغتنا يف املا�ش������ي مثل ات�شاع رقعة 

الدولة، وتعّدد اللغات التي جاورتها بعد هذا 

الت�ش������اع، وكرثة العنا�رش غ������ري العربية التي 

�ش������الم واأ�شبحت ت������وؤدي بالعربية  دخلت الإ

�شعائره������ا، والعربي������ة وقته������ا خرج������ت من 

نطاق �شيق حم�شور ه������و اجلزيرة العربية، 

آن������ذاك اأكرث عراقة  وكان������ت اللغات املنت�رشة ا

م������ن العربية يف العلم والثقاف������ة واحل�شارة 

وجدنا اأن العربي������ة ا�شتوعبت ميادين العلم 

رادة والفكر والثقافة  واملعرفة وغدت لغة الإ

داب �شعرها ونرثها، ولغة التاأليف  أو لغة الآ ا

مر عل������ى ذلك بل  والرتجم������ة ومل يقت�������رش الأ

غريق وفل�شفتهم،  حملت ه������ذه اللغة »علم الإ

آدابهم م������ن نرث و�شعر اإىل  وعل������وم امل�شلمني وا

وروبيون ي�شتعملونها  اأوروبة، وكان العلماء الأ

لغ������ة للتعلي������م والتعلم، ويرتجم������ون منها اإىل 

)15(
الالتينية«.

واإذا تركن������ا احلدي������ث ع������ن هجم������ات 

مة  املغول والتت������ار وما اأثخنوا ب������ه ج�شد الأ

ألقوا  العربي������ة وفكرها ولغتها من جراح يوم ا
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بح�شاد فكرها يف ماء دجل������ة فا�شوّد النهر 

ت عنه  على مدى اأربعني يوم������اً، وما تخ�شّ

حملة نابليون بونابرت، ث������م حملة الترتيك، 

ث������م حمالت ال������دول ال�شتعماري������ة كفرن�شا، 

وانكلرتا، ثم حم������اولت امل�شت�رشقني وغريهم 

أمث������ال �شالمة  أبن������اء العروبة ا وذيوله������م من ا

أني�ص فريحة،  مو�شى، وعبد العزيز فهمي، وا

و�شعيد عقل، وغريه������م، وجدنا اأن حتديات 

اأخرى يف ع�رشنا احلايل تعمل جاهدة على 

اإزاح������ة العربية بحجج ه������ي اأوهى من بيت 

العنكبوت.

ويف مق������دور الدار�������ص اأن يق�ش������م ه������ذه 

التحديات ق�شمني رئي�شني هما:

�شباب الداخلية. 1- الأ

�شباب اخلارجية. 2- الأ

�شباب الداخلية فيما ياأتي: و تتمّثل الأ

اأ- الزدواجية اللغوية.

ب- البيئة اللغوية امللّوثة.

عالم. ج- الإ

عالن. د- الإ

ه� - الرتجمة امل�شّوهة.

و –	التغريب.

ز- التعريب.

�- الزدواجي���ة اللغ�ي���ة:  ويعن������ي ذلك 

وجود م�شتويني لغويني خمتلفني هما: امل�شتوى 

أو الف�شيح وامل�شتوى اللغوي  اللغوي الر�شمي ا

أو كثرياً  خري يبتعد قلياًل ا العامي. وامل�شتوى الأ

ول، فال يلتزم بالبنية اللغوية  عن امل�شتوى الأ

ال�شليمة، ول بالبنية ال�شوتية، فيجيز التقاء 

ال�شاكنني مث������اّل، ويتخل�ص تخلّ�ش������ا نهائياً 

عرابية للكلمة. كاماًل من النهايات الإ

مر اأمر  و ه������ذه الزدواجية يف حقيقة الأ

ل ميكن اإنكاره من جه������ة، ولي�شت مق�شورة 

عل������ى اللغة العربي������ة وحدها، ب������ل هي اأمر 

يوؤك������د اأن اللغة ظاه������رة اجتماعية بالدرجة 

وىل، لذلك فهذه الظاهرة تن�شجم مع بنية  الأ

ن  املجتم������ع وم�شتواه الثقايف والقت�شادي، لأ

بعاد. آة تنعك�ص عليها كل هذه الأ اللغة مرا

و لكن ل يعني ذلك البّتة اأن الق�شاء على 

ه������ذه الظاهرة �رشب م������ن امل�شتحيل بل هو 

اأمر ممكن بالتخطيط املبا�رش وغري املبا�رش، 

وتغيري العوامل املوؤدية اإىل »انت�شار العامّيات 

كفي������ل ب������اأن يثمر انت�ش������ار امل�شت������وى اللغوي 

البديل.. اإن توفري البيئ������ة اللغوية الطبيعية 

الف�شيحة م�شوؤولية جماعية وثمرة لتوظيف 

الف�شح������ى يف اأكر قدر ممكن من قطاعات 

احلي������اة. اإن تكوين هذه البيئ������ة هو الكفيل 

بتكوين امللكات اللغوية وت�رشيب عاداتها اإىل 

)16(
جيال«. الأ

اإن وج������ود م�شتويني لغويني  لي�ص عالمة 

ممي������زة لن������ا، فف������ي الفرن�شية لغ������ة حمكية 

أ فيه������ا الكلم������ات وتب������رت، فيقول������ون  جتت������زا
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 )symba( شيمباتيك� ،)symalalhiquo(

وكلم������ة )television( ت�شب������ح )tele(. بل 

�شلية  تت�ش������ع هذه الفروق ب������ني الفرن�شية الأ

واملحكية كل يوم. ويف النكليزية لغة حمكية، 

أو  فلهجة )ويلز( ل يفهمها ابن )ا�شكتلندا(، ا

غريها من املناطق النكليزية.

و اإذا جئن������ا اإىل عربيتنا، فلدينا لهجات 

أنه  ب������دل اللهج������ة الواح������دة، وكلها يدع������ي ا

قرب اإىل الف�شحى. »فاإذا بقيت اللهجات  الأ

املحكي������ة يف مكانه������ا هذا ومل تتج������اوزه اإىل 

التطلع اإىل احتالل مكانة الف�شحة فال �شري 

منها، ولك������ن اخلطر كل اخلطر كامن يف اأن 

القن������وات الف�شائية ميك������ن اأن تكون و�شيلة 

أو �شبياًل اإىل تخريب  لنت�شار اللغات املحكية، ا

الف�شح������ى. وهذا ما ينبغ������ي لنا اأن نقف يف 

 ،
)17(

وجهه ونحول دونه ب������كل و�شيلة متاحة«

ول �شبي������ل اإىل التخل�ص م������ن هذه اللهجات 

اإل بجع������ل العربية ال�شليم������ة –ولو ب�شورتها 

املنت�������رشة يف الكتابات ال�شحفية- لغة جميع 

الناطق������ني بها على امت������داد الوطن العربي، 

وهذا لن يكون بالطبع اإل اإذا �شهرت الوحدة 

العربي������ة كل  من ي�شكن عل������ى اأر�ص الوطن 

العربي يف بوتقة ا�شمها الوحدة.

اإن كل اللهج������ات املحلي������ة خط������ر على 

الف�شح������ى، ولك������ن اأخطره������ا ه������و اللهجة 

امل�رشية، فه������ي اللهجة التي يتكلم بها )70( 

مليون عربي. والدعوة اإىل اعتمادها لغة يف 

كل الوط������ن العربي لي�شت جدي������دة، اإذ اإنها 

أ�شها بني الفينة والفينة جلعلها لغة  تط������ل برا

العلم اأي�شاً ل لغة احلديث فقط. فقد ن�رشت 

�شحيفة اخللي������ج يف الع������دد )6760( كلمة 

لعميد كلية ال�شيدلة يف عجمان يقول فيها: 

»..فمثاًل �شورية هي الدولة العربية الوحيدة 

التي تدر�ص الطب وال�شيدلة باللغة العربية، 

ل ي�شتطيع املرء فهم كل �شيء يف كتبهم نتيجة 

غراق ال�شديد يف اللهجة العامّية، لذا من  الإ

ال�������رشوري توحيد اللهج������ات العربية، فاإما 

أو  ن�شتخ������دم اللغة الف�شحى وكلن������ا يعرفها، ا

 
)18(

اللهج������ة امل�رشية التي يفهمها كل العرب«

ولعلنا �شمعنا مبا اأعلنه اأمري ال�شعراء اأحمد 

�شوقي  من خوف على الف�شحى من ال�شاعر 

املع������روف ب������ريم التون�شي ال������ذي كان ينظم 

اأغانيه باللهجة امل�رشي������ة، فقال: »ل اأخ�شى 

على الف�شحى اإل من بريم«

�- البيئ���ة اللغ�ي���ة املل�ث���ة: اإن عوام������ل 

كث������رية تت�شافر يف خلق بيئ������ة لغوية ملّوثة. 

فاملدر�شة وهي البيئ������ة التي ت�شهم يف تن�شئة 

اجليل يفرت�������ص اأن تكون نواة للغة ف�شيحة. 

مل �شيء والواقع �ش������يء اآخر، اإذ اإن  لك������ن الأ

اخلطاب الذي يتلقاه الطالب يف املدر�شة هو 

امتداد للخطاب العامي الذي ر�شعه الطفل 

يف البيت، »فحياتنا املدر�شية مازالت تخرج 
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الطالب الذي يتج������رع القراءة للتخل�ص من 

)19(
�شتاذ وامتحاناته«. حمى الأ

كر  �شهام الأ ع���الم: وهو �شاحب الإ �- الإ

يف ن�������رش الوعي اللغ������وي، وامللكة اللغوية من 

جه������ة، اأو يف خلق بيئة لغوية ملوّثة من جهة 

ثانية.

عالم ول �شيما امل�شموع واملرئي منه  اإّن الإ

ذو دور مهم يف ن�رش اللغة ال�شليمة، والتعابري 

الف�شيحة، وغر�ص امللكة اللغوية لدى النا�شئة 

أبو امللكات اللغوية. والكبار معاً. وال�شماع ا

أ�������ص ه������رم و�شائل  أت������ي التلف������از يف را ويا

أبوي  عالم، فالتلفاز يوؤدي وظيفة نيابة عن ا الإ

الطفل، فدوره دور امللقن يف اللغة، ويوؤثر يف 

نه يوؤدي دوَر راوي  اللغة  البني������ة الثقافية، لأ

أثره يف لغة الطفل كبرياً  املوثوق به. لذا كان ا

اإذا التزم������ت فيه اللغة الف�شحى. وهو يعمل 

على اإغن������اء املعجم اللغ������وي ويزيل الفروق 

������د الرتاكيب  اللغوي������ة بني اللهج������ات، ويوحِّ

وال�شتعم������الت اللغوية، فكم من تعبري لغوي 

على  اأو م�شطل������ح لغوي كان للتلفاز الدور الأ

يف اإ�شاعته. ومن ذلك مثاًل م�شطلحات:

التقنني، والتو�شيف، والعوملة، واحلو�شبة، 

والتمو�شع،  والتطبيع،  والعوربة،  واجلدولة، 

�شلمة، والبلورة،  والتمف�شل، وال�شكالنية، والأ

والتثمني، واملنهجة، واجلوانية، وال�شكالنية، 

واملعلوماتية، والعملياتية،..

و ه������و يف مقابل ذلك ميكنه - اإذا اأهمل 

التخطي������ط له –	اأن يكون مع������ولً هداّماً يف 

الكت�شاب اللغوي والتنمية اللغوية. فالطفل 

يق�شي اأمام �شا�شته ال�شاحرة �شاعات طوالً 

ي�شتمع اإلي������ه وي�شاهد براجمه، فيلتقي �شحر 

ال�ش������ورة بجاذبي������ة ال�شوت، لذل������ك قالت 

الباحث������ة )�شايون( عنه: »اإن������ه اأق�رش الطرق 

اإىل عامل الكب������ار، اإنه ال�رشفة التي يطل منها 

على عامل الكبار، وهو الباب اخللفي ال�رشيع 

)20(
لذلك«.

ع������الم -ول �شيما التلف������از- جانب  فلالإ

مهم و�شورة م�رشقة يف اإيجاد البيئة ال�شليمة 

ن »اأف�ش������ل طريق������ة لتعل������م اللغة  لغوّي������اً، لأ

أي�رشها واأقربه������ا اإىل م�شايرة الطبيعة هي  وا

اأن ن�شتمع اإليها فنطي������ل ال�شتماع، ونحاول 

التح������ّدث فنك������رث املحاولة.. فل������و ا�شتطعنا 

اأن ن�شطنع ه������ذه البيئة الت������ي تنطلق فيها 

ل�شنة باللغة �شحيح������ة، ن�شتمعها فتنطبع  الأ

أل�شنتنا،  يف نفو�شن������ا، ونحاكيها فتجري على ا

أي�رش طرقها، وملّهد لنا كل  اإذاً مللكنا اللغة من ا

)21(
�شعب يف طريقها«.

عالم، بل هو  عالن: وهو رديف الإ و- الإ

اإعالم ب�شكل اآخر يق������وم على �شياغة لغوّية 

أو ثقايف  معّين������ة بهدف اقت�شادي يف الغالب ا

أو اجتماعي يف املراتب التالية. ا

مثل������ة الرتاثي������ة عل������ى اأهمية  و م������ن الأ



اللغة العربية: الواقع واآفاق امل�ستقبل

�لعـــــــــــــــــــدد  563    �آب  582010

أّن تاج������راً عراقي������اً ج������اء املدينة  ع������الن ا الإ

لوان، فباعها كلها اإل  ومع������ه ُخُمر متعددة الأ

مر اإىل ال�شاعر  �شود، فاغتَّم لذلك و�شكا الأ الأ

املعروف )م�شك������ني الدارمي( وكان قد ترك 

ال�شعر وغادره اإىل التقى والتن�ّشك، فحكى 

له ما اأهّمه. فقال له الدارمي: ما جتعل 

يل عل������ى اأن اأحتال لك بحيلٍة حّتى تبيعها 

 
ّ
كلها ؟ ق������ال ما �شئت. فاّط������رح الدارمي

ثياب التن�ّشك وع������اد اإىل �شابق عهده، ثم 

قال �شعًرا اأعط������اه ل�شديق له مغنٍّ وفيه 

يقول:

�ش�ِد قل للمليحة يف اخلمار الأ

م����اذا ف��ع��ل��ت ب��ن��ا���ش��ك م��ت��ع��ّب��ِد

ثيابه لل�شالة  ���ش��ّم��ر  ك���ان  ق��د 

حّتى خطرت له بباب امل�شجد

و�شيامه ���ش��الت��ه  ع��ل��ي��ه  رّدي 

حمّمد دي���ن  ب��ح��ق  تقتليه  ل 

فانت�رش الغناء يف املدينة انت�شار النار 

يف اله�شي������م، و�شاع بني ن�ش������اء املدينة اأن 

�شود،   تع�ّش������ق �شاحبَة اخلمار الأ
ّ
الدارمي

فل������م تبق مليح������ة يف املدين������ة اإل ا�شرتت 

أ�شوَد، فب������اع التاجر كل ما عنده.  خماراً ا

 يقولون: ماذا �شنعت 
ّ
فجعل اإخوان الدارمي

أنفد  ؟ فيقول �شتعلمون نباأه بعد حني. فلما ا

ّ اإىل 
 ُخم������َره ال�شوَد رج������ع الدارمي

ّ
العراق������ي

وىل ولب�ص ثياب التن�ّشك. �شريته الأ

فه������ذا اخلر يك�شف بو�شوح وجالء اأمور 

كثرية منها:

ع������الن يف اإنف������اق ال�شلعة  1- اأهمّي������ة الإ

الكا�شدة.

ع������الن عل������ى عنا�������رش  2- اعتم������اد الإ

ت�شويقية، ومنها:

- املحتوى الراقي للر�شالة.

- امل�شتوى الفني للر�شالة.

ط������ار الفن������ي ال������ذي و�شع������ت فيه  - الإ

الر�شالة. )�شعر –	غناء(

أث������ره يف اجلدوى  ع������الن وا - تك������رار الإ

القت�شادية

ع������الن الذي حمله ه������ذا اخلر هو  فالإ

أبي������ات �شعرية مت�شاوية �شل�شة، جميلة  جملة ا

النغم والرتكيب، �شدرت عن �شاعر كانت له 

عالن عر  �شهرة يف التهتك. وُغّن������ي هذا الإ

�ش������وت فريد م�ش������وِّق، ل �ش������وت ن�شاز ينّفر 

أنغام �شاخبة  القلوب والنفو�ص ويعتمد على ا

رداف وتبقي النفو�ص حمّنطة. حتّرك الأ

عالن قائم على اللغة  أّن هذا الإ و معلوم ا

أّن ن�شاء املدينة  أي�ش������اً ا الف�شح������ى. ومعلوم ا

آن������ذاك يح�شنون القراءة  ورجاله������ا مل يكونوا ا

�شغاء  والكتاب������ة، ولكن اجلمي������ع يح�شنون الإ

ذ بامل�شموع والوقوف على مراميه. والتلّذّ
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عالن من حيث اللغة نوعان: والإ

1- �شليم اللغة ف�شيحها

2- �شوقي اللغ������ة، اأو خمتلط اللغة، يبداأ 

بلغة ف�شيحة ثم ياأخ������ذ بالنحدار نحو لغة 

عالن: مثلة على ذلك  هذا الإ �شوقية من الأ

عالن )�شح������ون ال�شتقبال  مو�ش������وع الإ

ع������الن على النحو  = الد�������ص(. يبداأ هذا الإ

نه العجيب  ت������ي: »ي�شع العامل بني يديك، لأ الآ

للمناطق البعيدة وال�شعبة« وهذه لغة �شليمة 

ل غبار عليها لك������ن النحدار اللغوي يعقب 

ذلك فيقول: »بيجيب –	ب�شعر رخي�ص كمان 

–	م������ا عّنا د�ّشات �شغل هون وهون –	منعرف 
أ�شعار ال�شوق.. وعّنا اأرخ�ص«. ا

ومن������ه م������ا اأعلنه اأح������د امل�ش������ارف عن 

الت�شهيالت التي يقّدمها لزبائنه فيقول:

»تع������ا..روح، تعا.. روح، تعا.. روح، ما رح 

ناخ������دك وجنيبك عل������ى الفا�شي..عم تفكر 

ت�شرتي بيت العمر ؟ ب������ّدك ما تاأ�ّشي وقتك 

ول«. رايح جاي.. بيعطيك اجلواب من الأ

عالن وغريه يظهر عظمة ما  اإن ه������ذا الإ

تعانيه العربية من هزمي������ة، فن�شبة ما يعلن 

بالعربية الف�شيحة ل ي�شاوي اأكرث من 1% واإذا 

عالن ميزج بني اللغة الف�شيحة  كان بع�ص الإ

حيان فاإنه غالباً يرتكز  والعامية يف بع�ص الأ

اإىل اللهجة املحلية كل الرتكاز.

ع������الن تاأثرياً قوياً  ول يخف������ى اأن للغة الإ

طفال  يف نفو�������ص امل�شتمع������ني ول �شيم������ا الأ

عالن و�شيط بني املنتج  والنا�شئني، فلغ������ة الإ

التج������اري وغريه، وب������ني اإي�ش������ال امل�شمون 

ع������الين وال�شبي������ل اإىل التاأثري يف امل�شتمع.  الإ

عالن الذي �شقته ي�رشب ع�شافري  ألي�������ص الإ ا

كثرية بحجر واحد، فهو يدمر امللكة اللغوية، 

وي�ش������ّوه ال�شليق������ة، وي�شيء اإىل لغ������ة املتلقي، 

ويهدد اللغة ول ينفق ال�شلعة !

ز- التغريب: وهي دع������وة قدمية بداأها 

)ولكوك�ص( عام 1892 م يوم األقى خطاباً يف 

زبكية بالقاهرة عنوانه )ملَ ملْ توجد قوة  نادي الأ

ن(، وجعل ال�رّش  الخرتاع لدى امل�رشي������ني الآ

يف ه������ذا التخلف اللغ������ة العربية، لذلك دعا 

اإىل اتخاذ لغ������ة اإقليمية على غرار ما قامت 

ب������ه بريطانيا بالن�شبة اإىل اللغة الالتينية. ثم 

دعا )ويلمور( �شن������ة 1902 م اإىل لغة خا�شة 

حرف الالتينية  بامل�رشيني واقرتح كتابتها بالأ

ودعا ما�شينيون اإىل الكتابة باللغة الالتينية، 

وتابع������ه امل�شت�������رشق م.كولن ال������ذي دعا اإىل 

اإ�شاعة العامية يف بالد املغرب العربي.

ثم جاءت ذيول هوؤلء امل�شت�رشقني ت�شعى 

اإىل الني������ل من مكانة اللغ������ة العربية واحلط 

من قدره������ا، فكان من ه������ذه الذيول لطفي 

ال�شيد، و�شالمة مو�شى، وعبد العزيز فهمي، 

ومارون غ�شن. فكانوا يدعون اإىل ا�شتخدام 
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العامية نطقاً وكتاب������ة وال�شتعانة باحلروف 

الالتينية.

وقد ق������ال د.عب������د الكرمي خليف������ة »اإّن 

أ�شاتذة م������ادة الريا�شيات يف جامعة  بع�������ص ا

اإرب������د ترجموا الكتب املخت�شة يف هذه املادة 

وىل  واملق������ّررة على الط������الب يف ال�شن������ة الأ

واأخذوا يلقون منه������ا درو�شهم عليهم، فكان 

ّن ا�شتيعابه������م لهذه املادة  جناحه������م باهراً لأ

مر اأن  كان قوّي������اً جداً، ولكن الغري������ب يف الأ

عمي������د تلك الكلي������ة قد تغرّي وج������يء بعميد 

اآخر، فاأمر باأن تلغى تلك الكتب املرتجمة اإىل 

اللغة العربية، واأن تو�شع مكانها كتب باللغة 

جنبي������ة، ول ت�شل عما ح������دث من ارتباك  الأ

أّن  يف نفو�ص الط������الب، ويف هذا دللة على ا

بعاد اللغ������ة العربية عن  هناك م������ن ي�شعى لإ

التعليم اجلامعي، وهو اأمر ل يجوز ال�شكوت 

)22(
عنه«.

وق������د اجتمع دعاة التغري������ب على جملة 

:
)23(

اأمور، منها

1- ق�ش������ور اللغة العربي������ة عن ا�شتيعاب 

الق�شاي������ا العلمي������ة واملعطي������ات احل�شارية 

احلديثة املتجددة، لذا و�شموا اللغة العربية 

أدبية. باأنها لغة دينية ا

2- ع������دم مواءمة ر�ش������م احلرف العربي 

للحياة احلديثة.

لفاظ يف معانيها. 3- جمود الأ

4- ال�شح يف املحتوى الرقمي

جيال اجلديدة لها. 5- �شعوّبة تعلم الأ

6- ع������دم قدرتها على الدخول اإىل نظم 

املعلومات

دوات املعلوماتي������ة  7- ع������دم تواف������ر الأ

املالئمة للبحث.

ويف الرد على ذلك نقول:

أّية لغة لن يكون لها ن�شيب من التطور  اإن ا

ما دام اأ�شحابها غري منتجني للح�شارة، ولن 

تكون اللغ������ة حّية »ما مل يحر�������ص اأ�شحابها 

على احلي������اة، ول تكون ق������ادرة على الوفاء 

باحتياج������ات الع�������رش مامل يرتف������ع اأ�شحابها 

اإىل م�شت������وى الع�������رش ثقافة و�شل������وكاً، اأخذاً 

وعطاء«.

و»لي�������ص العج������ز يف لغتن������ا وه������ي التي 

و�شع������ت كالم اهلل عز وجّل، ونقلت بها علوم 

اد  احل�ش������ارة كافة، يوم كان الع������رب هم روَّ

)24(
احل�شارة«.

نكليزية م������ن العيوب ما يفوق  ث������م اإّن لالإ

العربّية، فاأكرثها قائم على ال�شواذ، وتعتمد 

ال�شم������اع وهي قائم������ة على ن������رات �شوتية 

داء �شوتي  كات������ة وجر�ص رنيني ل يخ�شع لأ

حمّدد، ويف اإمالئها نق�ص يف بع�ص القواعد 

وال�شوابط، ومعا�رشتها لي�شت ذاتها، بل هي 

)25(
معا�رشة مدينة لظروف خارجية.

جنبية يف البيئة  وم������ا اإ�شاعة اللغ������ات الأ
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العربية اإل مظهر من مظاهر الهزمية النف�شية 

نتاج  أم������ام الإ ن�شان العربي ا التي ت�شك������ن الإ

مم غري الناطق������ة بالعربية.  احل�شاري ل������الأ

فه������ذه الهزمية وّل������دت لديه �شع������وراً بعجز 

العربية عن ا�شتيعاب علوم الع�رش وتقاناته، 

ومواكب������ة معطي������ات احل�ش������ارة الغربية ول 

مريكّية، فاأخذ العربي يقلد الغربي  �شيما الأ

يف ملب�ش������ه وم�رشبه، وغدا ي�شع������ر بالدونية 

اإذا مل يك������ن يرطن بكلمات التحية واملجاملة، 

مل  أو  ا  )bravo(و  )merci(و  )ok( مث������ل 

يكن يعرف البيت������زا، والكنتاكي، والهمركر، 

واجلينز، وغري ذلك.

ومما هو وثيق ال�شلة بالدللة على �شيق 

اأفق الداعني اإىل التغريب و�شطحية نظرتهم 

ما قام به الدكت������ور زهري ال�شباعي يف كتاب 

)جتربتي يف تعليم الطب يف اللغة العربية(، 

اإذ اأجرى درا�شة ا�شتطالعية بجامعة فكانت 

النتيج������ة اأن »اأكرث الطلب������ة الذين �شاركوا يف 

أو اأكرث  الدرا�ش������ة باأنهم �شوف يوفرون 50 % ا

أو كتبوا باللغة  أنهم ق������روؤوا ا م������ن وقتهم ل������و ا

)26(
العربية«.

أي�شاً ما  ومما هو وثيق ال�شلة بالتغريب ا

ميكن ت�شميته )بالتعجيم(، فقد خلق )تكاثر 

جانب وت�شّبه بع�������ص العرب بهم  العم������ال الأ

بهذه الطريق������ة اأزمة لغوية، فاأ�شبح املواطن 

غريباً غرب������ة لغوية يف كثري من امل�شت�شفيات 

والفنادق وال�������رشكات..و اأ�شبح من الواجب 

عل������ى املواطن كي يح�ش������ل على مطلوبه من 

اخلدمة اأن يتعلّم لغة اأجنبية، وهو و�شع �شاذ 

ل ن������كاد جند له مثي������اًل يف البالد املتقّدمة، 

اإذ امل�شوؤولي������ة اللغوية تقع على عاتق العامل 

جنبي فهو الذي يُطل������ب منه عادة اإجادة  الأ

لغ������ة البالد الت������ي ينوي العم������ل فيها ولي�ص 

)27(
العك�ص(.

- التعريب:

يحتاج كل من الفكر والعلم اإىل لغة ذاتية 

لفاظ احل�شارية والعلمية التي  يكتبان بها الأ

تت�شاب������ق يف الولدة والنبع������اث. وما مل تكن 

العربية هي لغة القراءة والكتابة والتعبري فاإن 

الفكر العربي �شيبقى مو�شوماً بالنق�ص.

وتاأتي اأهمّية التعريب للعلوم من �رشورات 

عّدة ميكن ح�رشها يف ما ياأتي:

�- ال�رسورة الق�مية، اإذ اإن اللغة العربية 

أ�شا�شي من مقّومات الوحدة العربية. مقوم ا

�- ال����رسورة الرتب�ي���ة، اإذ اإن م������ا يفهمه 

خرى املرء بلغته اأكرث مما يفهمه باللغات الأ

ن يف ذلك ك�شفاً  �- ال����رسورة الثقافية، لأ

عن �شبل الغزو الفكري

بداعية، وذلك لننتقل من  �- ال����رسورة الإ

خذ ملرحل������ة العطاء، ومن مرحلة  مرحلة الأ

نتاج، ومن مرحلة  ال�شته������الك اإىل مرحلة الإ
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أو  التاأثر اإىل مرحل������ة التاأثري، ب�شوت عربي ا

أي�شاً. ا�شم عربي ا

وتنجم هذه ال�رشورات عن اأمور منها:

1- ازدياد الرتجمة عن العربية.

امل�شطل������ح  اإىل  امللّح������ة  احلاج������ة   -2

العلمي.

3- ع������دم وج������ود وق������ت كاٍف لتولي������د 

امل�شطلح العلمي.

4- ع������دم توافر املقدرة العلمية واللغوية 

أي�شاً لتوليد امل�شطلح العلمي ا

5- تعريب امل�شطلح امتالك لهويتنا.

6- العتم������اد على الذات والتخلّ�ص من 

التبعية وال�شتالب

احل�ش������ارة  جم������رى  يف  �شه������ام  الإ  -7

العاملية.

8- التدليل على عودة الفعالية احل�شارية 

للذات العربية.

فامل�شطلح العلمي يتوالد ب�شكل مت�شارع 

يف ع�رشن������ا احلا�رش، ويتكاثر تكاثراً مذهاًل 

يحت������م ت�شافر اجله������ود وتن�شيقه������ا لو�شع 

م�شطلح علمي بغية توحي������د اللغة العلمية، 

وتفادياً خللق لغات علمي������ة عربية خمتلفة، 

باخت������الف م�شادرها املعرفية. ففي كل عام 

يولد م������ن امل�شطلح������ات )7300( م�شطلح 

يف خمتلف املج������الت املعرفية واحل�شارية، 

وم������ا يت������م نقل������ه اإىل العربي������ة ل يزيد على 

)2500( م�شطل������ح يف العام الواحد. ويقّدر 

عدد امل�شطلح������ات امل�شتخدمة يف التدري�ص 

والرتجمة والتي مو�شع اختالف ب�)6 %(

ول ب������د من الت������زام منهجّية يف التعريب 

يقاع ال�������رشيف العربي( ل )الوزن  تعتمد )الإ

ّول  ال�رشيف العربي(. واملراد بال�شطالح الأ

كما ي������رى وا�شعه الدكتور مم������دوح خ�شارة 

)ن�شق تتابع حروفها ال�شاكنة واملمدودة وفق 

نظائرها يف العربية(. وقد �رشح ذلك ب�رشب 

بني������ة العربية، مث������ل )ِمفعال،  أمثل������ة من الأ ا

ِتْفعال، ِفعالل( فهي ذات اإيقاع �رشيف واحد، 

ولكنها لي�شت ذات وزن �رشيف واحد. وبذلك 

يقاع ال�رشيف  يخلّ�شنا ا�شتخدام م�شطلح )الإ

�شلية  العرب������ي( م������ن م�شكل������ة احل������روف الأ

والزائدة، ويُبقى على توافق املعّرب مع الن�شق 

ال�شوتي العربي، فبدل  من قولنا: اإن �رشداح 

عل������ى وزن )ِفْع������الل( واإن )قنْطار( على وزن 

)ِفنْع������ال( واإّن )�رشوال( عل������ى وزن )فعوال(، 

ننظ������ر اإليها من جهة ن�شقه������ا ال�شوتي على 

أنها ذات اإيق������اع واحد هو )ِفعالل( اإن جعل  ا

دارة  اللغة العربية الف�شيح������ة لغة العلم والإ

ومناحي احلياة واحل�شارة كلها �رشورة كرى 

خرى  ل غنى عنها. ولنا يف جتارب الأمم الأ

خري �شاه������د على ذلك. فه������ذه اليابان التي 

خرجت مهزومة من احل������رب اعتمدت اإّبان 

خرى، وتطلعت  نه�شتها على تقليد الأمم الأ
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اإىل التقان������ة فت�شافرت جه������ود علمائها يف 

�شا�شية والتقني������ة فاأذهلت  جمال العل������وم الأ

الع������امل بنه�شته������ا، وجعلت لغته������ا هي اللغة 

أداة ت�شتعمله������ا يف �شتى املجالت  الر�شمي������ة ا

وخمتل������ف العلوم ف������كان علماوؤه������ا ين�رشون 

اأبحاثهم باللغة اليابانية واإن كانوا يلحقونها 

مبلخ�ش������ات اإجنليزية،فه������م مل يتخل������وا عن 

أو الق�شور اأو  لغتهم،  ومل يتهموها بالعج������ز ا

ال�شعوبة على الرغم م������ن اأن عدد حروفها 

ع�رشة اآلف حرف.

وهذه ال�ش������ني التي تبلغ ح������روف لغتها 

لة الكاتبة  )44444( حرفاً تبتكر ما ي�شبه الآ

الت������ي ت�شتطي������ع ا�شتيع������اب تل������ك احلروف، 

أة  فتوحدت اللغة ال�شيني������ة التي كانت جمزا

ألغ������ت م������ن قامو�شها اللغة  اإىل 300 لغ������ة، وا

نكليزية. الإ

وهذه فرن�شا تتخذ قراراً بفرن�شة العلوم، 

ول �شيم������ا الطبي������ة منها، واأ�شبح������ت اللغة 

الفرن�شية اإحدى اللغات العاملية.

اإن التعريب يف نهاية املطاف لي�ص ق�شية 

أل������ة ح�شارية  لغوي������ة فح�ش������ب، ولكن������ه م�شا

ن اللغة لي�شت  أمتن������ا العربي������ة، لأ تواجهه������ا ا

ألف������اظ، ولكنها فك������ر، ول غنى عن  جم������رد ا

تطوير املجتمع العربي وا�شتيعاب املعطيات 

احل�شاري������ة للع�������رش، وهذا ل مي������ر اإل عر 

ج�رش اللغة.

ول يكون احلف������اظ على اللغة يف رف�ص 

كل جدي������د، فمثل اأولئك مثل )الذي يريد اأن 

زهار وطيب رائحتها  يحاف������ظ على جمال الأ

بو�شعه������ا يف خزائن حديدي������ة، فتوؤدي تلك 

املحافظة اإىل ذبولها. واملحافظة ال�شحيحة 

على الكائن������ات احلّية ل تكون اإل بتطويرها 

)28(
وجعلها مطابقة للبيئة التي تعي�ص فيها(.

ذل������ك كان حدي������ث اللغ������ة والتحدي������ات 

الداخلية الت������ي تواجهها. فاأم������ا التحديات 

تية: نواع الآ اخلارجية، فهي موزّعة على الأ

�- الع�ملة:

وتعني �شيطرة القطب الواحد، و�شيطرة 

�شا�شي  قوياء على ال�شعف������اء، وهدفها الأ الأ

اإزاح������ة كل �شيء غري قادر عل������ى  املناف�شة. 

وهي اأمر ل منجاة منه، ول �شبيل اإىل اختياره 

نها واقع معي�ص. اأو رف�شه؛ لأ

وعوملة اللغة مظهر م������ن مظاهر العوملة 

ب�شكل ع������ام، وامل������راد بذلك الق�ش������اء على 

خرى، وفر�ص لغة واحدة  الكيانات اللغوية الأ

ه������ي لغة الثقاف������ة والعلم، ونعن������ي بها اللغة 

جنليزية. الإ

وعومل������ة اللغ������ة اأي�شاً جانب م������ن عوملة 

الثقاف������ة الداعي������ة اإىل )بناء ثقاف������ة كونية 

ذات عنا�رش عاملي������ة م�شرتكة، تت�شمن ن�شقاً 

معيَّناً من القي������م واملعايري التي يراد فر�شها 

عل������ى �شعوب العامل، مما يوؤث������ر بال�شلب على 
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اخل�شو�شّية الثقافية لهذه ال�شعوب(.

وعومل������ة الثقاف������ة تق������وم عل������ى ركيزتني 

أ�شا�شيتني هم������ا: الثقافة الواح������دة، واللغة  ا

الواح������دة، وثقاف������ة عاملي������ة يف امل�شم������ون 

عراف والتقاليد والنظرة اإىل الوجود. والأ

وهذه الثقافة العاملية الواحدة ل تعدو يف 

مر اأن تكون اجتياحا ثقافياً ولغوياً  حقيقة الأ

يجابية،  يبعث القيم ال�شلبية ويئ������د القيم الإ

ويعم������ل على خلخلة البنية الجتماعية. اإنها 

غزو فكري يري������د ال�شيادة عل������ى الثقافات 

املحلية واللغات املحلية وواأدها.

وت�شكل عومل������ة الثقافة بالن�شبة اإىل اللغة 

أ�شد من خطورة  العربية خطورة على العرب ا

ال�شتعم������ار الذي جترع������وا غ�ش�شه وذاقوا 

مراراته(

)فلئ������ن كان الغزو الثق������ايف موجوًدا من 

قب������ل، اإن ظاهرة العومل������ة زادت من �شطوته، 

وجعلته اأحادّي القط������ب اإىل حّد كبري، حتى 

لقد بات������ت ثقاف������ات عاملية قوي������ة وعريقة 

وروبية تخ�شى عل������ى نف�شها  كالثقاف������ات الأ

قل قوة اإن مل نقل  منه، فما بالك بالثقافات الأ

)29(
ال�شعيفة كثقافتنا العربية الراهنة(.

آثار العوملة الثقافية: أبرز ا ولعل من ا

جنليزية اأولً، والفرن�شية  اأ- �شيوع اللغة الإ

ثانية لغة للتعليم بدءاً من املرحلة البتدائية 

وانتهاء باجلامعة.

جنليزية  ب- ا�ش������رتاط: اإتقان اللغ������ة الإ

للوظائف يف الوطن العربي

ج- ت������دين الهتم������ام بالعربي������ة بحج������ة 

عدم �رشورته������ا علمّياً واقت�شادّياً، ف�شقطت 

أبنائها. مكانتها يف اأعني كثري من ا

وامل�شطلح������ات  املف������ردات  �شي������وع  د- 

اخلا�ش������ة  امل�شتوي������ات  كل  يف  جنليزّي������ة  الإ

والعامة.

الرتويج للعامي������ة املحلية بدعوى وفائها 

ثار لي�شت  بالتوا�شل الجتماعي. وه������ذه الآ

خا�ّش������ة باللغ������ة العربية، بل تكت������وي بنارها 

كل اللغات حّتى قال وزي������ر الرتبية الوطنية 

نكلو اأمريكي  الفرن�شي: اإن الحتكار اللغوي الأ

)30(
هو مبنزلة اإفقار ثقايف غري مقبول(.

أننا نق������ف يف وجه تعلم  ول يعن������ي ذلك ا

اللغ������ة الثانية، فتعلّمها �رشورة ل غنى عنها، 

فهي و�شيلة توا�شل علم������ي عاملي من جهة، 

فق املع������ريف من جهة ثانية،  أداة تو�شي������ع الأ وا

لكن )م������ن ال�شطط الكب������ري اأن نفر�ص على 

نكليزي������ة منذ نعومة  أبنائن������ا تعلّم اللغ������ة الإ ا

ج������در بالطفل ال�شغري اأن  اأظفارهم.. اإن الأ

جادة لغته  وىل لإ �ص �شنواته الدرا�شية الأ تخ�شّ

العربية، والرتب������اط بثقافته، وتنمية املحبة 

له من خالل الولء لوطنه وتراثه واأمته واأن 

ي�شتغ������ّل كامل وقته من اأجل اأن يلّم باملهارات 

�شا�شية، ومنها النطق بل�شان عربي ف�شيح،  الأ
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والتعبري بفكر متنا�شق ووا�شح. ل اأن يتلجلج 

ل�شانه بالرطان������ات، وي�شو�ص ل�شانه بالنتماء 

)31(
لعدة لغات(.

اإن العومل������ة ل خطر منها اإذا مل ت�شع �شعياً 

خرين واإذابة كياناتهم، وقبلت  حثيثاً ل�شحق الآ

خ������رى، وتخل�شت  الرواف������د احل�شاري������ة الأ

ن������ا( املطلقة، واعرتف������ت بالتعددية  م������ن )الأ

ر�ص  الثقافية وغري الثقافية، لت�شتطيع اأمم الأ

�شياغة اخلط������اب احل�ش������اري القائم على 

تب������ادل الحرتام. اإىل جانب ع������دم تناق�شها 

�شالمية  ومنج������زات احل�شارة العربي������ة- الإ

ن�شاين والثقايف الذي ميكنه  ذات ال������رتاث الإ

�شه������ام يف تطوي������ر اجلوان������ب امل�رشقة يف  الإ

)32(
م�شرية العوملة.

و قد حّدد دافي������د كري�شتال يف كتاب له 

عنوانه »موت اللغة« عدداً من ال�رشوط كلها 

ينطبق على العربية ومنها:

جنبية على ح�شاب  اأ- انت�ش������ار اللغات الأ

العربية بال قيد اأو �شابط.

ب- حلول اللهجة امل�رشية حمل العربية 

الف�شيح������ة ث������م حل������ول اللهج������ات املحلية 

جنليزية حمل امل�رشية الإ

ج- التمهي������د لنقرا�������ص العربي������ة كما 

انقر�شت الالتينية وا�شتعي�ص عنها باللهجات 

�شبانية، املحلية، الفرن�شية، والإ

ويف اإح�شائيات علمية جعلت مو�شوعها 

)اختفاء عدد من اللغات يف ظل العوملة، تبني 

ما ياأتي:

234 لغة اأ�شلية قد اختفت

90% م������ن اللغات املحلي������ة �شتختفي يف 

القرن احل������ادي والع�رشين، وهي على النحو 

تي: الآ

أ�شي������ا، 30 % يف اأفريقيا،  32% يف ق������ارة ا

19 % يف املحي������ط الهن������دي، 15% يف القارة 

مريكية، 3 % فقط يف اأوروبة. الأ

ب- ال�شرتاتيجي������ة الدولي������ة: وتتمّث������ل 

مور: ال�شرتاتيجّية يف جملة من الأ

1- اإق�ش������اء اللغة العربي������ة من املحافل 

الدولية، وي�شهم يف ذلك.

اآ- ا�شتعمال مندوبي الدول العربية غري 

لغتهم.

ب- عدم اللتزام املايل اخلا�ص بنفقات 

الرتجمة.

ج- احلاجة املا�ش������ة اإىل مرتجمني اأكفاء 

من العربية اإىل غريها والعك�ص.

اإلغاء تدري�ص العربي������ة وال�شتعا�شة   -2

عنه������ا بتدري�������ص اللهج������ات املحلي������ة. فقد 

األغت فرن�شا تعلي������م اللغة العربية لغة ثانية، 

واأحلت مكانه������ا العاميات املحلية، كامل�رشية 

أقام������ت كلية للغة  وامل�رشقي������ة، واملغربي������ة وا

مازيغية. الأ

أ�ش������ري هنا اإىل برنامج )افتح يا �شم�شم(  وا
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أل������ة اللغوية في������ه من اأهم  ال������ذي كانت امل�شا

الق�شايا التي واجهت منتجي هذا الرنامج. 

كادمييني امل�رشيني جعل  وقد حاول بع�ص الأ

اللهجة امل�رشية هي لغ������ة امل�شل�شل، بدعوى 

�شع������ة انت�ش������ار لهجتهم يف الوط������ن العربي، 

�شتاذ يا�رش  و�شهولة فهمها، ولكن م�شاعي الأ

مريكان  ثر يف اإقناع الأ املالح كان لها كبري الأ

بجعل اللغة املب�ّشطة لغة امل�شل�شل

3- تق�شي������م الوطن العربي اإىل خارطات 

لغوّية، وتق�شيم القط������ر الواحد اإىل اأطال�ص 

لغوية، وت�شجيع درا�شة اللهجات املتناهية يف 

اخل�شو�شية

4- اأعلنت منظمة اليون�شكو اأن احلقوق 

تي: اللغوية تنح�رش يف الآ

م م ل يف اللغة الأ اأ- احلق يف لغة الأ

ب- احلق يف لغ������ة التوا�شل الجتماعي 

مهما كانت

ج- احلق يف لغة املعرفة.

وتف�ش������ري هذا املجمل يك������ون على النحو 

تي: الآ

م = هي العامية 1- لغة الأ

أي�شاً 2- لغة التوا�شل = هي العامية ا

جنليزي������ة، ث������م  3- لغ������ة املعرف������ة = الإ

�شبانية ملانية، فالإ الفرن�شية، فالأ

ويف �شبيل مواجهة تلك التحديات ل بد 

تية: جراءات الآ من اتخاذ الإ

الوطن������ي  النتم������اء  روح  تعزي������ز   -1

والقوم������ي وجه������ة، وتعزيز ال�شع������ور مبكانة 

مة  اللغة العربية لغة قوميًة ورمزاً للهوية لالأ

العربية وعنواناً ل�شخ�شيتها.

يجاب������ي على الثقافات  النفتاح الإ  -2

خ������رى انفتاح������اً قائم������اً عل������ى العقلن������ة  الأ

�شلي������ة، وعلى  واملحافظ������ة عل������ى الهّوية الأ

يجابي البناء بني ثقافتنا العربية  التفاعل الإ

خرى، ملتزمني بذلك  �شلية والثقافات الأ الأ

منه������ج اأجدادن������ا الذين مل يُعم������وا اأب�شارهم 

خرى ومل ي�شعروا بالت�شاغر  بثقافات الأمم الأ

ن�شانية اأكرث  اأمامها، بل اأعطوا احل�شارات الإ

مما اأخذوا منها.

جعل اللغ������ة العربية لغ������ة معتمدة   -3

ّن مواقع العربية  فعال������ة يف لغة ال�شابك������ة، لأ

عل������ى ال�شابك������ة ل تزي������د عل������ى 1%، ون�شبة 

م�شتخدمي ال�شابكة من العرب ل تزيد على 

)1.4%( و80 % م������ن املواق������ع املتوافرة على 

نكليزية ال�شابكة كتبت باللغة الإ

تعزي������ز ال�شغ������ف بالق������راءة احلرة   -4

ك�شابه������م مهارات  بالن�شب������ة اإىل النا�شئ������ة، لإ

أ�������ص بتخ�شي�ص ح�شة  التعلم الذاتي، ول با

أك������رث يق������وم املعل������م فيه������ا با�شطح������اب  أو ا ا

الطالب اإىل املكتبة املدر�شّية، وتوزيع بع�ص 

الق�ش�ص والكتب املنا�شبة، ومطالبة الطالب 

بتلخي�شها، و�رشد اأفكاره، واإيجاد م�شابقات 
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تعمل على تعزيز ذلك. فن�شبة القراءة للفرد 

الواح������د يف الوطن العرب������ي ل تبلغ اأكرث من 

خم�ص دقائق يف اليوم الواحد

جع������ل العربية ال�شليمة لغة مراحل   -5

التعلي������م كله������ا، وعدم التهاون م������ع مرتكبي 

خطاء من الطالب، ولو كان ذلك يف مادة  الأ

علمية، كالريا�شي������ات، والفيزياء، وغريهما، 

واختي������ار مدر�ص املواد العلمي������ة كما يُختار 

م �شواء ب�شواء، وهو ما قامت  مدر�ص اللغة الأ

ب������ه بريطانيا يوم اأ�ش������در جمل�شها قراراً باأن 

يك������ون دار�شو امل������واد العلمي������ة ل تقل درجة 

م عن درجة مدر�ص اللغة  تكنهم يف لغتهم الأ

نف�شها.

اإعداد معلمي اللغة العربية اإعداداً   -6

جّيدا، واإك�شابه اأعلى املهارات التي ي�شتطيع 

به������ا اأن يكون قدوة لطالب������ه يف حديثه بلغة 

عربي������ة �شليمة خالية من اللح������ن. ولكن ما 

يوؤ�شف له اأن الطالب قد فقد �شلته بالكتاب 

من جهة، وفق������د قدوت������ه يف القاعة، وغدا 

جهد الطال������ب يف كل املراحل التعليمية، ول 

�شّيما اجلامعية منها، معتمداً على ا�شتظهار 

�شتاذ يف قاعة الدر�ص  وريقات ميليها عليه الأ

بطريق������ة تلقينّية ت�شّيع على الطالب فر�شة 

بداع الذاتيني وغدا كده مق�شوراً  التعلم والإ

وراق القليلة، فاإذا قّدم  على حفظ ه������ذه الأ

وراق يف املمرات  امتحانه فيها رمى بتلك الأ

عادة املادة مرة اأخرى. فلم يح�شب ح�شاباً لإ

اإيقاظ الوعي بخط������ر عوملة اللغة   -7

جنبّية على ح�شاب اللغة العربية، ملا فيها  الأ

من ا�شتالب للثقاف������ة واحل�شارة العربيتني، 

أثر  وت�شييع و�شبابية للم�شتقب������ل العربي، وا

مة بكل ما  أبناء الأ هذه العوملة يف قطع �شلة ا

ميتلكون من اإرث ثقايف وح�شاري.

الرتكي������ز على املنه������ج التكاملي يف   -8

تقدمي اللغة للنا�شئة

عالم  عالن والإ الهتم������ام بلغتي الإ  -9

عالمي اإع������دادا لغوي������ا �شليماً،  واإع������داد الإ

طفال  عالنات التي توّجه اإىل الأ ومراقبة الإ

خا�ش������ة ل�شدة تاأثريها -اإن كانت فا�شدة- يف 

ن الطفل كثرياً ما  ف�شاد ال�شليق������ة اللغوية، لأ

ألفاظ. يرّدد ما ي�شمع من ا

خرى  ال�شتفادة من خرات الأمم الأ  -10

يف احلف������اظ عل������ى اللغة من جه������ة وتعزيز 

أبنائنا م������ن جهة ثانية  مكانته������ا يف نفو�������ص ا

فعندما قامت الثورة الفرن�شية كان اإعالنها 

عل������ى ل�ش������ان غريغ������وار الراه������ب الفرن�شي 

أ امل�شاواة الذي اأقرته الثورة  يق������ول: )اإن مبدا

أب������واب التوظ������ف اأمام جميع  يق�ش������ي بفتح ا

أ�شخا�ص  دارة اإىل ا املواطنني ولك������ن ت�شليم الإ

ل يح�شن������ون اللغة القومية يوؤدي اإىل حماذير 

كثرية، وت������رك هوؤلء خ������ارج ميادين احلكم 

أ امل�ش������اواة، فيرتتب على الثورة   يخالف مبدا
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-واحلالة ه������ذه-  اأن تعالج امل�شكلة معاجلة 

جذرية مبحاربة اللهجات املحلية ون�رش اللغة 

الفرن�شية ال�شحيحة بني جميع املواطنني(.

يف  ال�شورية  بالتجرب������ة  القت������داء   -11

القت�شار على العربية لغ������ة وحيدة للتعليم 

يف املرحلة اجلامعية، واقتف������اء بقية الدول 

أثر ه������ذه التجرب������ة و�شواها، وهي  العربي������ة ا

جتربة رائدة م������ن غري منازع، حدت  مبدير 

الفرن�شي������ة زم������ن  املفو�شي������ة  املع������ارف يف 

النتداب الفرن�شي على �شورية اأن يثني على 

أبوا  أ�شاتذة اجلامع������ة ال�شورية الذين ا جهود ا

اأن يجعلوا غري العربية لغة للتعليم ومما قاله 

أداة  يف كلمت������ه اإليهم: )لق������د اأردمت اأن تكون ا

ه������ذا التجدد وهذه الثقاف������ة اللغة العربية، 

ول�شت������م خمطئ������ني يف اختياركم له������ا كونوا 

أنكم اأح�شنتم �شنع������اً بانتقائها فاإن  واثق������ني ا

من يزعمون اأن اللغ������ة العربية غري �شاحلة 

للتعبري عن م�شطلح������ات العلم احلا�رش هم 

على خطاأ مبني.. اإنني اأهنئ العرب واأتنى 

اأن ل ي�شيع������وا هذا الحرتام املقد�ص للغتهم 

ن من يدافع عن لغته يدافع عن اأ�شله وعن  لأ

)33(
حقه املقبل وعن كيانه وحلمه ودمه«.
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أ�شي������اء الكون ال ميكن  الريا�شي������ات هي باب ومفت������اح العلوم, فكثري من ا

معرفتها دون معرفة الريا�شيات.

»روجر بيكون«

منذ زمن طويل والفال�شفة يتاأملون م�شاألة ما اإذا كانت العالقات اجلميلة 

أنها موجودة  أو ا املكت�شف������ة يف الريا�شيات هي من اإبداعات العقل الب�������ري, ا

فعلي������اً يف الع������امل اخلارجي. بكلمات اأخرى, هل تع������د الريا�شيات من اخرتاع 

الريا�شيني اأم من اكت�شافهم؟

باحث يف العلوم واأ�شتاذ يف جامعة ت�رشين .

العمل الفني: الفنان �شادي العي�شمي. 

❁❁

ò

ما هي الريا�ضيات؟

د. جهاد ملحم

❁
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 لي�س املو�ضوع جديداً بحد ذاته، بل يعود 

اإىل مدار�������س فكرية متعار�ضة متتد اإىل زمن 

غريق. اإذ تروي امل�ضادر التاريخية  قدماء الإ

أنه كان مكتوباً على باب اأكادميية اأفالطون  ا

العب������ارة التالية: ل يدخل هن������ا اإل من كان 

ريا�ضي������اً. ويف هذا البحث الذي جند املزيد 

واملمتع عنه يف كتب متعددة من اأهمها كتاب 

 ،»ْ ٌ �ضمن عالمَ الريا�ض������ي /جون بارو/ »ع������المَ

نلقي نظ������رة �ضاملة على التي������ارات الفكرية 

الرئي�ضة حول هذه امل�ضاألة.

كان الفلك������ي جينز جيم�������س يقول: اهلل 

ريا�ض������ي. يعبرّ هذا القول البليغ  يف مدلوله 

املج������ازي ع������ن فكر اإمي������اين يقبل������ه معظم 

العلم������اء. فالعتق������اد بكون منظ������م �ضمنياً 

ت�ضتطيع الريا�ضيات اأن ت�ضفه يقع يف �ضميم 

العلم، ونادراً م������ا كان مو�ضعمَ ت�ضاوؤل. ما هو 

موؤك������د وقطعي، اأن ج������زءاً كبرياً من العلم ل 

ميك������ن فهمه ب�ضكل مالئم م������ا ل يتم التعبري 

أم������ا ملاذا ميكن  عنه بلغ������ة ريا�ضية جمردة. ا

التعبري عن �ضلوك الطبيعة بلغة الريا�ضيات، 

�������رار الكونية املحرية.  ه������ذا يُعمَدرّ اأح������د الأ فمَ

وقد �ضدر موؤخراً كتاب يحتوي على اأبحاث 

لع�ري������ن عال ف�ضل������وا يف تو�ضيح هذا ال�ر، 

اأو حتى يف الو�ض������ول اإىل راأي موحد حوله. 

ويرى معظم هوؤلء العلم������اء اأن الريا�شيات 

كي تتوافق مع احلقائق التجريبية، يجب اأن 

ن�شاين و لي�شت  تك������ون من اخرتاع العق������ل الإ

من اكت�شافه.

مـــا هـــي الريا�شيـــات؟ لي�ص من ال�شهل 

جابة عل������ى هذا ال�ش������وؤال، لكن قد تكون  الإ

أراه« هي  مقول������ة »اأعرف ال�ش������يء عندم������ا ا

كرث اإثارة حول  مر الأ جابة املرجحة.  فالأ الإ

أنها خمتلفة جداً عن العلوم  الريا�شيات هو ا

خرى، مما يعّقد م�شاألة ملاذا تكون مفيدة  الأ

آلية عمل الك������ون والتنبوؤ ب�شلوكه  يف و�شف ا

خرى ن�شاً  امل�شتقبل������ي. بينما ت�شبه العلوم الأ

طوياًل يعاد تعديله وحتديثه، ومن ثم حتريره 

ب�شكل نهائ������ي، اإل اأن عل������م الريا�شيات هو 

عملي������ة تراكمية تام������اً. النظريات العلمية 

احلديثة معر�شة دوماً للتعديل والتبديل، لكن 

الريا�شيات لي�شت كذل������ك. كان لدى علماء 

املا�شي م������ررات كافية للتم�ش������ك بوجهات 

النظ������ر الب�شيط������ة وغ������ري ال�شحيحة حول 

الظواه������ر الفيزيائية يف �شي������اق احل�شارات 

أبداً  التي عا�ش������وا فيها، لكن مل يك������ن لديهم ا

اأي مرر لرت�شيخ النتائج الريا�شية اخلاطئة. 

فال جدال باأن ميكانيك اأر�شطو يَُعدُّ خاطئاً، 

ن  لك������ن هند�ش������ة اإقليد�ص ه������ي �شحيحة الآ
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كما كان������ت يف املا�ش������ي، و�شتبقى كذلك يف 

امل�شتقب������ل. تعني كلمتا �شح وخطاأ يف العلوم 

أ�شياء خمتلف������ة عما تعنيانه يف علم  خرى ا الأ

وىل تعني  الريا�شي������ات. فكلم������ة �ش������ح يف الأ

التطابق مع الواقع، بينما هي يف الريا�شيات 

تعني التما�شك املنطقي.

أية نتائج م������ن فر�شتنا  قب������ل اأن ن�ش������وغ ا

اجلي������دة باكت�ش������اف اأن خرتنا ع������ن الواقع 

ميكن اأن ت�شفه������ا الريا�شيات و�شفاً ح�شناً، 

يجب اأن يكون لدين������ا فهم معني ملا يفكر به 

الريا�شيون ع������ن ماهية الريا�شيات، اأو على 

قل عم������ا يجب اأن تكون عليه. لقد تعلمنا  الأ

بع�������ص الريا�شيات؛ ميكنن������ا اأن نكتب بع�ص 

ال�شيغ الريا�شية التي تعتر »�شحيحة«: فما 

هو ال�شيء الذي يجعلها كذلك يا تُرى؟

أربعة تف�شريات  أ ا يوج������د من حيث املب������دا

للريا�شي������ات، و�شيحدد وجه������ة النظر التي 

يتبناه������ا املرء اإىل حد كب������ري مقدار الفعالية 

ال�شتثنائي������ة للريا�شيات يف و�شف الطبيعة. 

على النقي�ص من ذلك، ميكن اأن تَُعّد القابلية 

الطبيعية لتطبيق الريا�شيات يف عامل التجربة 

أ�شا�شياً يف حتدي������د اأف�شلية اأي من  �شاهداً ا

ن كل واحد  هذه التف�ش������ريات املتناف�ش������ة، لأ

منها يعر ع������ن وجهة نظر ممكنة عما نعني 
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به يف قولنا اأن بع�ص املقولت الريا�شية هي 

ربعة  »حقيقة«. تدعى هذه الختي������ارات الأ

فالطونية، الت�شوري������ة، ال�شكلية، واأخرياً  بالأ

احلد�شية. نعطي فيما يل������ي ال�شرية الذاتية 

لكل منها:

 : 
)�( Platonism فالط�نية الأ

فالطونية باأن  تق������ول وجه������ة النظ������ر الأ

ول  الريا�شي������ات  يكت�شف������ون  الريا�شي������ني 

يخرتعونها. جميع املفاهيم التي ي�شلون اإليها 

ويعترونها مفيدة، مثل الزمر واملجموعات، 

املثلث������ات والنق������اط، الالنهاي������ات، وحت������ى 

رقام، توجد فعلي������اً ب�شكل م�شتقل عن كل  الأ

من������ا. تكون الكميات الريا�شية قائمة بذاتها 

حت������ى لو مل يكن هناك ريا�شيون؛ لي�شت هذه 

الكميات خملوقات العقل الب�رشي بل هي من 

 π شا�شية للواقع. الثابتة� مظاهر الهوي������ة الأ

)ن�شبة حمي������ط الدائرة اإىل قطرها( موجودة 

�شياء الريا�شية ل  يف ال�شم������اء. جميع تلك الأ

توج������د يف الزمان واملكان الذي نختره. اإنها 

كينونات جم������ردة، واحلقيقة الريا�شية تعني 

�شياء املجردة  التقاب������ل بني خوا�ص ه������ذه الأ

ومنظوماتنا من الرموز.

يج������ب اأن يكون ال�شبب ال������ذي من اأجله 

فالطوني������ة م������ع املفه������وم الذي  تت������الزم الأ

فكار  �شقن������اه قبل قليل وا�شحاً لدينا.... فالأ

الريا�شي������ة مثل الرقم »�شبع������ة«، على �شبيل 

أف������كاراً ل مادي������ة وغري قابلة  املث������ال، تعتر ا

للتغيري موج������ودة فعلياً يف عامل جمرد ما، يف 

حني اأن عمليات القيا�ص والر�شد التي نقوم 

أ�شياء نوعي������ة ملمو�شة ومدركة مثل  بها هي ا

أو �شبع اأخوات. �شبعة جنوم، �شبع حمامات، ا

ميكننا وفق ه������ذا امل�شه������د اأن ن�شتخدم 

الكينونات الريا�شية كلغة نرتا�شل بوا�شطتها 

مع كائنات مغايرة من عوامل اأخرى، واأن نكون 

أنهم اكت�شفوا العديد من البنى  متاأكدين من ا

الريا�شية ذاتها التي اكت�شفناها نحن. قد ل 

أو اللغة ذاتها  ت�شتخدم هذه الكائنات الرموز ا

الت������ي ن�شتخدمها نحن لتمثيل هذه الكميات 

الريا�شية، ومع ذلك لي�ص م�شتبعداً اأن تكون 

تعبرياً عن الفكرة نف�شه������ا، تاماً كما ترمز 

 ،»seven«، »sieben« ، »sept« اإليه كلمة

»�شبع«  من معلومات اإىل املتحدثني باللغات 

ملانية، الفرن�شية والعربية. لكن  نكليزية، الأ الإ

ل ميك������ن اأن نقول ال�شيء نف�شه عن اأي جزء 

ن�شانية. من املرجح األ  اآخر من خراتن������ا الإ

أ�شكال احلكومات  تكون فنوننا واأخالقن������ا وا

دب لدين������ا ُمدركًة م������ن كائنات  واأمن������اط الأ

نها ل ت�������رشح �شيئاً ما م�شتقاًل عن  غريبة؛ لأ
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فالطوين من  عقولنا. يثق اأن�شار املذهب الأ

اإمكانية ا�شتخ������دام الريا�شيات كلغة عاملية، 

أنه������ا ت�ش������ف �شيئاً م������ا اأثريياً  لعتقاده������م ا

ومطلق������اً. اأما ال�شبب ال������ذي من اأجله تكون 

الريا�شي������ات دقيقة اإىل هذا احلد يف تف�شري 

�شلوك الطبيع������ة، اإمنا يع������زى اإىل احلقيقة 

الب�شيطة، ولكن غري الوا�شحة، باأن الطبيعة 

هي ريا�شية فع������اًل، وهي يف احلقيقة املنبع 

�شا�ش������ي لريا�شياتن������ا. يَعت������ر الريا�شيون  الأ

أنف�شهم واقعيني، على الرغم  فالطونيون ا الأ

نهم مي�شكون  أنهم مثاليون، بب�شاط������ة لأ م������ن ا

كرث و�شوحاً للريا�شيات.  بالتف�شري الأ

وق������د اأدى اجل������دال يف نهاي������ة املطاف 

فالطونية  اإىل ن�ش������وء فرع �شويف يدع������ى الأ

املحدثة، حي������ث �شّبهه اأحد منا�رشيه الرو�ص 

أّلفها م�شاهمون م�شتقلون،  ب�شيمفونية كونية ا

يح������اول كل منه������م حتريكها باجت������اه تاآلف 

نهائ������ي كبري. هذا اله������دف، كما يّدعي هذا 

املنا�������رش، ل ميكن اأن يك������ون �شيئاً دنيوياً ما 

أو كتطبي������ٍق للريا�شيات يف  كتف�شرٍي للك������ون ا

حل م�شائل عملية، بل �شيكون له موا�شفات 

عاملية اأخرى. ذلك اأن الكت�شافات الريا�شية 

التي ّتت ب�شكل م�شتقل تاماً، وعلى اأيدي 

ريا�شي������ني خمتلفني يعمل������ون �شمن ثقافات 

حيان.  خمتلف������ة، جاءت متطابقة يف اأغلب الأ

وعلى الرغم من ذلك، فلن جند �شوى القليل 

م������ن الريا�شيني املحرتفني الذين ي�شعون اإىل 

ا�شتخال�ص مثل ه������ذه النتائج الكونية. لكن 

فالطونية حقيقة،  كرثي������ة تعم������ل وكاأن الأ الأ

وتن�شد اكت�شاف بن������ى ريا�شية جديدة تكون 

نها غني������ة يف خوا�شها  مث������رية لالهتم������ام لأ

الداخلي������ة وتل������ك عالق������ات ات�ش������ال غري 

متوقع������ة مع فروع ريا�شية اأخرى كانت تبدو 

يف ال�شابق غ������ري مرتابطة ظاهرياً. احلديث 

�شياء ريا�شية خا�شة هو  عن وجود براهني لأ

انعكا�������ص لهذا املوقف ال������ذي يقع يف اأعماق 

الوعي. على كل حال، اإذا اأجرت على الدفاع 

ح�شا�ص العام،  عن ه������ذه املقاربة املوافقة لالإ

فاإن قلة م������ن الريا�شيني النظريني �شيفعلون 

خ������رى، ح�شل  ال�ش������يء ذاته. م������ن اجلهة الأ

الريا�شيون التطبيقيون وم�شتثمرون اآخرون 

والقت�شاديني،  )كالفيزيائي������ني  للريا�شيات 

على �شبيل املثال( على خمزون جاهز لهم من 

اآخرين اعتروا الريا�شيات عموماً ك�شندوق 

�شود  أ�ش������ود مفي������د )ي�شتخدم ال�شن������دوق الأ ا

أ�شباب حتطمها(:  يف الطائرات لكت�ش������اف ا

جوبة  أداة ل�شتخال�ص الأ ا الريا�شيات ه������ي 

مل�شائ������ل نوعية تكون فعاليته������ا واعدة نظراً 
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للنجاح������ات التي ل تع������د ول حت�شى والتي 

حتققت باملا�شي.

امل�������������ذه�������������ب ال��������ت�����������������ش���������ري 

 :Conceptualism
فالطونية،  طروحة امل�ش������ادة لالأ ه������و الأ

وهو مذهب �شائع لدى علماء الجتماع اأكرث 

مم������ا هو ل������دى الريا�شيني والعلم������اء الذين 

�شريف�شه معظمهم ب�ش������كل عفوي. اإنه يوؤكد 

أننا نخلق جمموعة من القوالب  بالدليل على ا

الريا�شي������ة، بنى متناظرة ومن������اذج متنوعة، 

ننا  ثم ن�شع الكون عن������وة يف هذه القوالب لأ

وجدناها مفرو�شة عل������ى هذا النحو امل�شار 

اإليه. يف النهاية، يكون اختيار ما تبنيناه من 

الريا�شيات م�شتم������داً من من�شاأ ثقايف. نحن 

نخرتع الريا�شيات، ل نكت�شفها. الريا�شيات 

ه������ي ما ي�شنعه الريا�شي������ون. قاد ال�شك يف 

اأن ثمة هناك حقيق������ة يف وجهة النظر هذه 

اإىل اإزاح������ة تدريجية وغ������ري ملحوظة غالباً 

يف الطريق������ة التي يطبقه������ا الريا�شيون يف 

تف�شري م������ا يفعلونه. بينم������ا كان الريا�شيون 

بحاث  الكال�شيكي������ون يف ال�شاب������ق يكتبون الأ

أو يعط������ون �شل�شلة حما�رشات عن النظريات  ا

الريا�شي������ة اإل������خ..، اأ�شبحوا الي������وم يوؤكدون 

ب�ش������كل متزاي������د على م�شطلح������ات منذجة 

ريا�شي������ة اأقل تكلفاً. ه������ذا يو�شح حقيقة اأن 

منا�رشي املذهب الت�شوري ل يعترون الكون 

ريا�شياً يف جوهره، اإمنا ميكن و�شفه بنماذج 

ريا�شية تكاد تك������ون منا�شب������ة. الريا�شيات 

ه������ي باأكملها نتاج العق������ل الب�رشي. ل يتوقع 

اأن�شار املذهب الت�شوري، على �شبيل املثال، 

مرية  اأن يكون������وا قادرين على الت�ش������ال بالأ

با�شتخدام   
)2(

)Andromeda( احلب�شي������ة 

مفاهيمنا الريا�شية.

من املرج������ح اأن تكون لوجهة النظر هذه 

نتائج عميقة على الفيزيائيني. ميكن اجلدال، 

على �شبي������ل املثال، باأن م������ا ي�شمى بالثوابت 

الطبيعية )مقادير فيزيائية مثل ثابتة نيوتن 

G، اأو �رشعة ال�ش������وء c الخ....(، التي تن�شاأ 
كثواب������ت غري حم������ددة نظري������اً يف معادلتنا 

الريا�شية، هي جمرد اأدوات لتمثيل ريا�شي 

أو  خا�ص اخرتناه عند ا�شتخدام قوة الثقالة ا

عند ا�شتخدام حتول الكتلة اإىل طاقة. �شمن 

ه������ذا املعنى تبدو ثابتة الثقالة العاملية G اأو 

�رشعة ال�شوء c خملوقات ثقافية بكل ما يف 

الكلم������ة من معنى. اإنها تعك�ص اأي�شاً وجهات 

نظر الفيل�شوف /كانت/ فيما يخ�ص املقولت 

الفطري������ة من التفكري التي ترتب عقولُنا بها 

أكان »ال�شيء يف حد ذاته«  جتاِربَنا. و�ش������واء ا
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ريا�شياً يف جوهره اأم ل )كما يعتقد منا�رشو 

أم������ر ل ميكن اختباره  فالطوني������ة(، فهذا ا الأ

أي������ة طريقة اأخرى غري الطريقة الريا�شية.  با

ع عقولنا  عل������ى هذا النحو امل�شار اإليه، تُْخ�شِ

فكار الريا�شي������ة على الختبار كما تظهر  الأ

أي�ش������اً �شيئ������اً من العتق������اد املعاك�������ص باأن  ا

عنا�������رش الثقافة حتدد ب�ش������كل كلي خراتنا 

ن الطبيعة طبعت  الريا�شية عن الطبيعة، لأ

الريا�شي������ات يف عقولنا خالل م�شار تاأقلمنا 

فيه مع التطور. نح������ن ن�شحذ مقدرتنا على 

�شياغة الرموز املج������ردة ومعاجلتها بفعالية 

أ�شياء موجودة  أك������ر عندما تكون مبنية على ا ا

خرية  يف العامل الواقعي. كان لوجهة النظر الأ

أنه ميكن  ثر، حني اأكدت على ا نتائج بعيدة الأ

للريا�شي������ات اأن تتاأطر بخراتنا العملية. اإذا 

م������ر كذلك، يج������ب األ نتوقع منها اأن  كان الأ

تعمل جيداً عندم������ا تواجه ظواهر مكت�شفة 

ن�شان اليومية. حديثاً تقع خارج خرة الإ

هذا ما واجهه الفيزيائيون عندما حاولوا 

تطبيق ميكانيك نيوتن يف الفيزياء احلديثة مع 

بداية القرن الع�رشين املن�رشم وف�شلوا. ذلك 

اأن مظاه������ر عديدة للعامل املادي يتم درا�شتها 

أو فيزياء اجل�شيمات  بوا�شط������ة علم الفل������ك ا

أبعادها و لي�ص  ولية، تبدو غري ماألوفة يف ا الأ

يف منوذج املنطق الريا�شي امل�شتخدم، لذلك 

لي�ص من ال�رشوري اأن تكون مالزمة حلقيقة 

ن�شاين واملتطور ريا�شياً يقدم  اأن اإح�شا�شنا الإ

تف�ش������رياً جيداً له������ا. على كل ح������ال، هناك 

ميادين ل يوج������د لها تاريخ تط������وري �شابق 

ميكن اأن ينتج املب������ادئ ال�رشورية؛ املظاهر 

.. ميكن اأن 
)3(

اخلا�ش������ة بالواق������ع الكموم������ي

توؤكد لنا �رشورة حت�شني لي�ص فقط نظرياتنا 

الفيزيائية، اإذا كان علينا اأن نتعامل مع هذا 

الع������امل الالمتناهي يف ال�شغ������ر. يف الواقع، 

قد ل تك������ون الريا�شيات هي  اللغة املنا�شبة  

لو�ش������ف ما يحدث هناك ب�شكل طبيعي اأكرث 

أ�ش������ارت ال�شتق�ش������اءات التي  م������ن غريها. ا

ن اإىل ع������دم اإمكانية تطبيق 
جرت حت������ى الآ

املنطق الكال�شيكي )حيث تكون املقولت اإما 

أو زائفة( عل������ى امل�شتوى الكمومي،  حقيقية ا

و�������رشورة ا�شتبداله مبنط������ق كمومي ثالثي 

القيم������ة يف�شح املجال حل������الت اإ�شافية من 

ال�ش������ك اأن ترافق املقول������ة؛ فاملقولة التي لن 

تكون حقيقية لي�ص م������ن ال�رشوري اأن تكون 

زائف������ة. بهذه الطريقة ميك������ن اإعطاء جواب 

خمتل������ف ل�ش������وؤال »ما هو ال�ش������ق الذي تعره 

اجلزيئ������ة يف التجرب������ة الفيزيائي������ة ال�شهرية 

هم يف  ب�شقي /يان������غ/؟« وهي التجرب������ة الأ
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تاري������خ الفيزياء احلديثة، حيث ي�شري ال�شوء 

من خالل حاجز يوجد فيه �شقان طوليان اإىل 

لوحة فوتوغرافية. وعلى كل حال، ميكن اأن 

أ�شئلة الواقع الكمومي ثورية اإىل  تكون حلول ا

أبعد احلدود. يحتاج العامل الكمومي اإىل نوع  ا

اآخر من التف�شري: يتطلب املنطق لغة جديدة 

بقدر ما حتتاجه الريا�شيات من منطق.

ميكن بالتاأكيد للمرء اأن يكت�شف الطابع 

الثقايف للريا�شيات تبعاً للطريقة التي تكّونت 

نكليزي، على �شبيل  وتتك������ّون بها. فالنمط الإ

املثال، يتحا�شى ال�شيغ العامة يف البحث عن 

ناق������ة لوحدها، وينح������از اإىل التطبيقات،  الأ

وحتّر�شه الرغبة حلل امل�شائل العملية. على 

النقي�ص من ذلك، فاإن الريا�شيني الفرن�شيني 

جتذبهم ال�شكلية والتجريدية، وقد بدا ذلك 

وا�شحاً يف م�������رشوع املو�شوعة التي و�شعتها 

زمرة الريا�شي املع������روف /بورباكي/. فهل 

زي������اء الوطنية الالمرتابطة �شحيحة  هذه الأ

حق������اً، وهل تدل عل������ى ذاتي������ة متمركزة يف 

عم������اق تل������ّون تاريخ تط������ور جممل الرتاث  الأ

الريا�شي الب�رشي، وتل������ي بالتايل القوانني 

املمكنة والتف�شريات املتاحة لدى العلماء يف 

تثيلهم للطبيعة؟

امل����ذه����ب ال�����ش��ك��ل��ي )ال�����ش��ك��ل��ّي��ة( 

 :Formalism
ب������داأ هذا املذه������ب يت�شاعد م������ع بداية 

الق������رن الع�رشي������ن، وه������و ي�ش������ع الف������ن يف 

تعار�������ص مع الواق������ع، ويف�شل ب������ني ال�شكل 

الفني وامل�شمون)الفك������رة(، ويعلن ا�شتقالل 

عم������ال الفنية. وعندما  أولية ال�شكل يف الأ وا

أزاح علماء املنط������ق احلجاب عن عدد  من  ا

النقائ�ص املنطقية املربكة، بداأت تظهر لهم 

أ�شياء خا�شة  براه������ني ريا�شية توؤكد وج������ود ا

أية طريق������ة لبنائه������ا ب�شكل  لك������ن ل تق������دم ا

�رشيح يف عدد حمدود من اخلطوات. ن�شاأت 

ه������ذه الكينونات املنطقي������ة كنتيجة خلوا�ص 

�شي������اء، عندما  جمموع������ات ل نهائية من الأ

ح�شا�ص العام  أنه������ا تخ�شع ملنطق الإ افرت�ص ا

ذات������ه ال������ذي تخ�شع له جمموع������ات حمددة 

)مث������ل افرتا�ص اأن املجموع������ة اإما اأن تلك 

خا�شة حمددة اأو ل(. كان بع�ص الريا�شيني 

ن  ع�شبيي املزاج جتاه خطوة واثقة كهذه، لأ

جمموعات غ������ري حمددة ل ميك������ن حتقيقها 

عملي������اً. لذل������ك افرت�ص الريا�ش������ي /ديفيد 

هيلرت/ -ا�شتجابة لهذه ال�شكوك- برناجماً 

ي�شتاأ�شل به هذه الثوابت الغام�شة. يتلخ�ص 

م�شم������ون فل�شفة برنامج هيل������رت ال�شكلي 
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يف تعري������ف الريا�شيات باأنه������ا لي�شت �شوى 

معاجلة الرموز مبا يتفق مع قواعد حمددة. 

اأ�شبحت نتيج������ة البحث احلا�شل خالية من 

ط������الق. و�شتوؤدي،  اأي معن������ى خا�ص على الإ

يف ح������ال اأجن������زت املعاجلات بنج������اح، اإىل 

جتمع �شخم من مق������ولت احل�شو والتكرار: 

زخرفة من العالقات املنطقية. ت�شتخدم يف 

حيان كلمة منوذج يف هذا املقاربة،  بع�ص الأ

لكن مبعنى خمتل������ف عن تلك التي يق�شدها 

املوؤمن������ون باملذهب الت�شوري: يكون النموذج 

هنا موؤلف������اً من جمموعة من البديهيات وهو 

عبارة عن جتمع لكيانات �شكلية حتقق هذه 

البديهيات، وبالتايل توؤدي اإىل تكرار النتائج 

)الت������ي نطلق عليها نظري������ات( امل�شتمدة من 

تطبيق البديهيات. هنا ي�شبح تركيز النتباه 

على العالقات بني الكينونات والقواعد التي 

تتحكم بها، بدلً من الرتكيز على املعاين التي 

�شياء املعاجل������ة. ذلك اأن العالقة  حتملها الأ

بني ع������امل الطبيعة وبنية الريا�شيات ل يعريه 

املوؤمن������ون باملذهب ال�شكلي اأي اهتمام. اأحد 

اأهداف املقاربة هو جتنب النزعاج من معنى 

�شياء البديهية كمجموعات ل نهائية. اأما  الأ

تركي������ز النتباه فيجب اأن يكون على العالقة 

بني املفاهيم ولي�ص على املفاهيم ذاتها. لقد 

كان الهدف الوحي������د للتق�شي الريا�شي هو 

تبي������ان اأن جمموعات خا�ش������ة من النظريات 

تكون متما�شكة ذاتياً، وبالتايل ميكن قبولها 

كنقاط انطالق ل�شبكة منطقية من الرموز.

نَّ باإمكان املرء 
أ يتبني مما قلن������اه �شابقاً، ا

قدم  اأن يعتر منوذج اقليد�ص هو النموذج الأ

لل�شكالني������ني. يظهر هذا بو�شوح على النحو 

حداث املا�شية،  امل�شار اإليه عند التاأمل يف الأ

لك������ن يجب علينا اأن نتذكر دوماً اأن اقليد�ص 

ا�شتخل�ص بديهياته من مراقبة العامل الواقعي. 

فجميع نظرياته ميكن ت�شورها بر�شم نقاط 

وخط������وط يف الرم������ل ثم قيا�������ص الزوايا. ل 

حتت������اج الريا�شيات احلديثة اإىل جمموعاتها 

اخلا�شة م������ن البديهيات ك������ي ت�شبح قابلة 

أو ت�شبح ذات موا�شفات وا�شحة.  للت�ش������ور ا

يكف������ي بب�شاطة اأن تكون متما�شكة مع ذاتها. 

هذه الروؤية الريا�شية -هي مباراة منطقية، 

كمب������اراة ال�شط������رجن، جمموعة م������ن القطع 

فالطونية،  والقواعد- معار�ش������ة لل�شورة الأ

من حي������ث اعتباره������ا القواع������د الريا�شية 

والبديهيات خملوقاتن������ا اخلا�شة بكل ما يف 

الكلمة من معنى. لي�ص لهذه املجموعات اأي 

معنى م�شتقل �ش������وى ذلك املعنى النا�شئ من 

خالل العالق������ات الداخلية فيما بينها. نحن 
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نحدد هذه العالقات بتحرير قواعد املباراة. 

�شياء الريا�شية  ال�شيغ الريا�شية موجودة: الأ

غ������ري موج������ودة. بالن�شب������ة لل�ش������كالين، فاإن 

ا�شتخدام الريا�شيات يف تف�شري الطبيعة هو 

ف�شول لي�ص له  �شيء يفعله مع الريا�شيات. 

تكون النظريات الريا�شية وا�شحة فقط اإذا 

كانت ل حتمل اأي معنى.

امل���ذه���ب احل���د����ش���ي )احل��د���ش��ي��ة( 

 :Intuitionism
مدر�ش������ة فل�شفي������ة مثالي������ة نه�ش������ت يف 

أوائ������ل القرن الع�رشين املن�������رشم فيما يتعلق  ا

باملجادلت حول املبادئ النظرية للريا�شيات. 

وقد جاءت كرد فعل على ا�شتخدام املفاهيم 

غ������ري احلد�شي������ة يف الراه������ني الريا�شي������ة. 

لتجنب تاأ�شي�ص امل�شاحات الكلية للريا�شيات 

على افرتا�ص اأن جمموعات ل نهائية تتقا�شم 

اخلوا�ص الوا�شحة التي تلكها املجموعات 

املتناهية، اقرتح اأن تكون الكميات التي ميكن 

رقام الطبيعي������ة 3،2،1،.. يف  بناءه������ا من الأ

عدد حمدد من اخلطوات املنطقية هي فقط 

التي يجب اعتبارها كحقيقة مرهنة )�شابقاً 

لعمل /كانتور/ عل������ى جمموعات لنهائية مل 

يق������م الريا�شيون با�شتخ������دام لنهاية فعلية، 

لكنه������م اكت�شفوا فقط وج������ود كميات ميكن 

أو كبرية على نحو اختياري -  جعلها �شغرية ا

ت�شكل ه������ذه الفكرة جوهر التعريف ال�شارم 

لقي������د اأدخله /كو�شي/ م������ع /وير�شرتاو�ص/ 

يف الق������رن التا�شع ع�������رش(. كل خطوة، يجب 

اأن ت�ش������ف ب�شكل وا�شح اخلط������وة املنطقية 

الثانية الواجب اتخاذها. لهذا ال�شبب ي�شار 

 .
)4(

 constructivism بالبنيوي������ة  اإليه������ا 

يعك�ص ا�ش������م احلد�شية الفك������رة القائلة باأنه 

ف������كار احلد�شية  أب�شط الأ علينا ا�شتخ������دام ا

فق������ط. فاأي �شيء خ������ارج خرتنا يجب بناوؤه 

أب�شط مكونات������ه بوا�شط������ة �شل�شلة من  م������ن ا

اخلطوات احلد�شي������ة املاألوفة. هذه املقاربة 

جرائية   ت�شبه موق������ف منا�رشي النزع������ة الإ

جرائي  Operationlists..؛ حي������ث اأن الإ
يركز انتباه������ه على الكميات القابلة للقيا�ص 

لكي يتجن������ب اإدخال مفاهي������م وا�شحة مثل 

التزامن الذي ميكن اأن يكون مفهوماً عدمي 

املعنى جتريبياً، يف حني اأن احلد�شاين ين�شد 

الو�شوح لتجنب الو�شول اإىل غياب املعنى.

هناك ت�شابه يف الهدف بني احلد�شانيني 

وبع�ص مف�رشي النظرية الكمومية ... حاول 

كل م������ن نيلز بور)اأح������د موؤ�ش�ش������ي النظرية 

الكمومية( واحلد�شانيني اأن يدخلوا وجهات 

نظ������ر جدي������دة ع������ن الكمي������ات الفيزيائية 
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والريا�شي������ة الت������ي ف�شلته������م ع������ن الواق������ع 

املو�شوعي. يظهر القيا�ص يف العامل الكمومي 

حالة معرفية واحدة حول الواقع الفيزيائي. 

لذلك ت�شف ال�شيغة الريا�شية، وفقاً لروؤية 

احلد�شانيني، ت�شف ال�شيغة الريا�شية فقط 

جمموعة من احل�شابات التي اأجنزت للو�شول 

اإليها. فال�شيغ������ة الريا�شية اإذاً، ل تثل اأي 

واقع موجود م�شتقل عن فعل احل�شاب.

ي�شتبع������د احلد�شاني������ون جمي������ع احلجج 

الت������ي ترهن عل������ى وجود �شيء م������ا دون اأن 

تق������دم طريقة  بنائه. دون �شك، اإذا اأمكن اأن 

نرهن وجود ع�ش������و خا�ص ما من جمموعة 

�شياء عندئذ، على الرغم من  حمددة م������ن الأ

اأن هذه النتيجة غري مقبولة لدى احلد�شاين، 

ميكن جع������ل النتيجة بالعمل خالل جمموعة 

�شياء )رمبا بالبحث من خالل  حمددة من الأ

مكاني������ات الريا�شي������ة با�شتخدام حا�شوب  الإ

�رشي������ع( لكي نع������زل الع�ش������و اخلا�ص ب�شكل 

�رشيح. �شيعد هذا نهجاً بنائياً منطقياً. على 

كل ح������ال، اإذا برهنا على وجود ع�شو فقط 

خا�ص من جمموعة ل نهائية، عندئذ �شتكون 

نه ل ميكن التاأكد  هذه النتيجة غري حا�شمة لأ

منه������ا بنيوياً يف عدد حم������دد من اخلطوات 

با�شتخ������دام احلا�شوب. م������ن املثري اأن نظرية 

النفرادية لكل م������ن /هاوكينغ/ و /برنوز/ 

التي توؤك������د على وجود بداية للزمان واملكان 

عند ن�شاأة الكون اإذا توفر عدد من الفر�شيات 

ميكن التحق������ق من �شحتها جتريبياً، ل تفي 

ب�رشوط احلد�شانيني. لقد تنباأ هذان العاملان 

أو م�شارات( خالل املكان  بوجود م�ش������ار ما )ا

والزم������ان ي�شري اإىل نهايت������ه احلتمية يف زمن 

حمدد يف املا�شي، لكن مل يبنياه ب�شكل وا�شح. 

اأف�ش������ل م������ا ميكن فعل������ه هو اإيج������اد حلول 

وا�شحة ملعادلت الن�شبية العامة يوجد فيها 

أولية. على كل حال، فاإن احللول  انفراديات ا

الت������ي نكون ماهري������ن يف اإجنازه������ا هي يف 

حالت خا�شة فقط.

وائ������ل للطريقة  الأ املتحم�ش������ون  اق������رتح 

البنيوي������ة، من اأمثال /كرونيكر/ و /بروير/، 

اإعادة هيكلة كامل الريا�شيات ب�شكل بنيوي، 

متجنبني ا�شتخ������دام الكيانات غري احلد�شية 

مثل املجموع������ات الالنهائية. ب�شكل ل يدعو 

للده�شة، فاإن هذا القرتاح الو�شعي املفرط 

مل يقاب������ل بحما�������ص كبري. �ش������وف يعني ذلك 

يف ح������ال ح�شوله اإت������الف معظم الريا�شات 

)تذكر ه������ذا ال�شعور ال�شاغط عندما يطلب 

منك اإعادة امتح������ان ال�شهادة الثانوية، على 

�شبيل املث������ال(. اعتقد /هيلرت/ اأن برنامج 
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/بروير/ �شيكون كارثياً، حتى لو جنح. فقد 

أّن ما انتهى اإليه البنيويون  �رّشح، بعد اأن راأى ا

م������ع الريا�شي������ات: »مقارنة م������ع املن�شورات 

ال�شخمة م������ن الريا�شيات احلديثة، فاإن ما 

ح�شل عليه������ا احلد�شانيون هو كمية �شئيلة 

من ع������دة نتائج معزولة، غ������ري مكتملة وغري 

مرتابطة«.

)ا�شطالح  الدوغمائية  املقارب������ة  خلقت 

أ�شا�ص  ي�شري اإىل طريقة يف التفكري تقوم على ا

مفاهيم و�شيغ ل تقبل التغيري، بغ�ص النظر 

ع������ن ال�رشوط املو�شوعي������ة للزمان واملكان.( 

التي ق������ام بها الريا�ش������ي /بروير/ �شجيجاً 

فعلي������اً يف ع������امل الريا�شي������ات. كان بروي������ر 

واحداً من حم������رري جملة التحليل الريا�شية 

ملانية، قائدة املجالت الريا�شية يف يومنا  الأ

هذا، ورائد احل������رب املعلنة على الريا�شيني 

الذي������ن ل يتقبل������ون فل�شفت������ه البنيوية.  من 

بحاث املر�شلة اإىل املجلة  خالل رف�شه كل الأ

الت������ي ت�شتخدم املفاهيم غ������ري البنيوية، مثل 

أو قانون اأر�شطو يف  املجموعات الالنهائية، ا

ا�شتبعاد احللول الو�شطية الذي ين�ص على اأن 

�شيئاً ما هو اإما زائف واإما حقيقة. لقد خلق 

ع�شاء  �شل������وك بروير هذا اأزمة قام بحلها الأ

خرون يف هيئة حترير املجلة بالتخلي عن  الآ

منا�شبهم وانتخاب هيئة حترير جديدة كان 

ه������و الع�شو الوحي������د امل�شتبعد منها. نظرت 

جراء كاإهانة  ملانية اإىل ه������ذا الإ
احلكومة الأ

لهذا الريا�شي املتمي������ز، وردت عليه باإن�شاء 

جملة مزاحمة اأخرى يك������ون حمررها بروير 

بنف�شه.

عملي������اً، ل يعت������ر احلد�شاني������ون جميع 

املق������ولت الريا�شية اإما زائفة واإما حقيقية. 

لق������د انحازوا اإىل منط������ق ثالث: احلكم غري 

بعاد هو  القطع������ي. هذا املنطق الثالث������ي الأ

من بقاي������ا �شلطة املحاكم ال�شكتلندية، حيث 

 not( ميك������ن حلكم املحلفني غ������ري القطعي

proven( اأن يعود ثانية، يف حني اأن املحاكم 
نكليزي������ة تتطلب اأن يك������ون حكم املحلفني  الإ

أو بالراءة. حالة عدم  قرار بالذن������ب ا اإما الإ

ح�شم و�شع ال�شجني كان������ت م�شري الق�شايا 

الت������ي ل ميكن معرفة فيم������ا اإذا كانت زائفة 

اأو حقيقي������ة يف عدد حمدد م������ن اخلطوات 

البنيوية املنطقية.

ل يعرتف احلد�ش������اين ب�رشعية حجج اأي 

�ش������يء يبداأ مبقولت مثل »يف من�شور ع�رشي 

لنهائي للثابتة π يوج������د �شل�شلة مكونة من 

مئة رقم فردي متتابع اأو ل يوجد«. خوا�ص 

π هذه هي م�شابه������ة حلالة ال�شجني الذي مل 
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يح�شم و�شعه بعد. يبطل منطق التقييد هذا 

اأي�شاً طريقة كال�شيكي������ة يف الرهان تدعى 

نه������ا مل تعد تلزم  بالطريقة غ������ري املبا�رشة، لأ

أّن نقي�������ص النقي�ص ملقولة ما –X- ينطوي  ا

بداهة عل������ى اأن تك������ون X �شحيحة. لذلك 

فاإن احلد�شانيني يعملون على نظام منطقي 

كرث فعالية لتوليد  تعوزه اإحدى اخلطوات الأ

مقولت �شحيح������ة جديدة. اإنه������م يقاتلون، 

أيديهم مربوطة وراء  كم������ا لو كانت، اإح������دى ا

ظهورهم. دون �شك، اأي �شيء �شحيح يف هذا 

النظام اخلايل م������ن املنطق �شيكون �شحيحاً 

يف املنط������ق العتيادي، ولك������ن لي�ص العك�ص. 

يتطلب احلد�شاين معيارا للحقيقة الريا�شية 

اأكرث �رشامة.

مع اأن قلة من الريا�شيني هم حد�شانيون، 

أن������ه برز حديث������اً اهتم������ام متزايد بهذه  اإل ا

الطريقة. مبا ي�شاب������ه ال�شكالنية، احلد�شية 

ه������ي بال جدال غري اأفالطوني������ة. اإنها تعتر 

الريا�شيات اخرتاعاً، ولي�ص اكت�شافاً. عالوة 

على ذلك، اإنها م�شي������دة مبعاجلات اإن�شانية 

بارع������ة تقوم عل������ى جمموعة م������ن املفاهيم 

�شا�شي������ة  الوا�شحة حد�شي������اً )�رشيطة اأن  الأ

تكون وا�شحة حد�شياً بالن�شبة لنا(. ففي حني 

اأن ال�شكالنيني غري م�شو�شني بوجود مفاهيم 

غ������ري حد�شانية مثل الالنهاي������ات الفعلية يف 

عملياته������م املنطقية، جن������د اأن احلد�شانيني 

نَّ كاًل من الفل�شفتني 
أ ي�شتبعدونها ق�شداً، اإل ا

ترف�شان فكرة وجود ريا�شيات م�شتقلة عن 

الريا�شي������ني لكونه������ا فكرة عدمي������ة املعنى. 

العائق الوا�ش������ح الوحيد لرنامج احلد�شاين 

ه������و اأن غاية املو�شوع لي�ش������ت حمددة ب�شكل 

جيد لديه. فال يوجد تعريف دقيق عّما تكون 

عليه الطرق البنيوية. ل نعلم اإذا كان �شياأتي 

�شخ�ص م������ا ذات �شباح وي�شوغ نتائج يعتقد 

أنها قابلة للبن������اء بخطوات حد�شية حمددة.  ا

عل������ى اأر�ص الواق������ع، ومنذ زم������ن غري بعيد 

ت�شمن������ت بع�ص النتائ������ج خوا�ص جمموعات 

غري حمددة كان /كانت������ور/ اأول من برهنها، 

وائل،  و التي حّر�شت ث������ورة احلد�شانيني الأ

ثبات  اأ�شيفت اإىل جمموعة النتائج القابلة لالإ

بخطوات بنيوية حمددة.

هناك عالق������ة غري مبا�������رشة بني منطق 

احلد�شاني������ني وب������ني البح������ث ع������ن قوانني 

الطبيع������ة...  لق������د تو�شح اأمامن������ا مع�شلة 

الواقع الكمومي وم�شاألة ما اإذا كان النيرتون 

أو الثاين يف جتربة  ول ا اجت������از فعليا ال�شق الأ

أو م������ا اإذا كان الف�شول هو  �شقي /يان������غ/، ا

الذي قت������ل القطة يف جترب������ة /�رشودينغر/ 
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ال�شهرية )قطة موجودة يف �شندوق مع منبع 

م�ش������ع و ق������ارورة حتوي غازاً �شام������اً. هناك 

احتم������ال اأن يطلق املنبع امل�ش������ع ج�شيماً يف 

دقيق������ة واحدة ميكنه اأن يح������رر الغاز ويقتل 

القط������ة. نحن ل نعرف م������ا اإذا كانت القطة 

حية اأم ميتة اإل اإذا فتحنا ال�شندوق(. مل يتم 

حل ه������ذه املع�شلة اإل بتبن������ي �شورة جديدة 

جذرياً للواقع الفيزيائي. اأما املقاربة البديلة 

يف  جالء اأحجي������ة القيا�ص الكمومي فكانت 

بتبن������ي املنط������ق ثالث������ي القيم ال������ذي قّدمه 

احلد�شاني������ون، ولي�������ص بتبني منه������ج علماء 

البنيوية الذي حّر�ص على ذلك. �شمن هذا 

ال�شياق ي�شار اإليه باملنطق الكمومي. وهكذا، 

ن اأن ن�شتنتج اأن  لن يك������ون �رشوريا بع������د الآ

أو اأن  أو ذاك، ا النيرتون �شار �شمن هذا ال�شق ا

تكون قطة �رشودينغ������ر ميتة اإذا مل تكن حية، 

أو اأن نره������ن على نظرية /ِبْل/ حول انتقال  ا

ن حالة  املعلومة الكمومية. يوج������د لدينا الآ

منطقي������ة و�شطى اإ�شافي������ة. اإن تبني املنطق 

أنواع������ا خمتلفة  الكموم������ي ميك������ن اأن يقدم ا

من التف�ش������ريات لغرابة العامل الكمومي، لكن 

فقط على ح�شاب �شعود املنطق الذي يطبق 

عل������ى كل �شيء. يرى معظم الفيزيائيني ذلك 

انف�شام������اً يف ال�شخ�شية غ������ري مقبول. ومع 

هذا، على امل������رء اأن ي�شتخدم املنطق العادي 

ليرهن على �شحة تطبيق املنطق الكمومي.

ل توج������د طريقة لتحدي������د اأي من هذه 

املقارب������ات الريا�شية �شحيح������ة اأو خاطئة. 

خرين.  هناك دليل موٍح للبع�ص و معاك�ص لالآ

اأف�شل ما ميك������ن اأن يفعله املرء هو اأن مييز 

أو تلك يوؤثر  أّن تبنِّي وجهة النظر هذه ا كيف ا

على النتائج التي ميك������ن ا�شتخال�شها حول 

أي�شاً اأن موقف  بنية الك������ون. يجب اأن نقدر ا

احلد�شاني������ني له طبيعة خمتلف������ة قلياًل مما 

خرى. لي�ص ذلك  لدى اأ�شحاب املدار�������ص الأ

جمرد وجهة نظر عما تكون عليه الريا�شيات 

فح�ش������ب، لكنه������ا حماولة لربطه������ا يف منط 

عمليات������ي �شارم. يظه������ر التعريف املطلوب 

أنه مقي������د تاماً، والنتائج احلا�شلة يف هذا  ا

املو�شوع اأ�شغر مما هي عليه يف الريا�شيات 

التقليدية. وح�شب ما هو معروف، مل يحاول 

اأحد اأن ي�شري اإىل م������ا الذي �شيبقى من علم 

الريا�شي������ات اإذا اعترن������ا �شحيحاً فقط ما 

اأجن������زه احلد�شانيون. املواق������ف الثالثة غري 

فالطونية يجب اأن ياأتي كل منها اإىل نهاية  الأ

توؤكد فعالية الريا�شيات يف تف�شري الطبيعة. 

أّن بع�������ص املفاهي������م الريا�شية  م������اذا يعني ا

املج������ردة، ابتك������رت واكت�شف������ت يف املا�شي 
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البعيد دون اأن يك������ون لها تطبيقات ظاهرة، 

أ�شا�شية يف  حيان مفاتيح ا ت�شبح يف اأغلب الأ

تف�شري بع�ص املجالت اجلديدة املكت�شفة يف 

الفيزياء؟ 

ويف حوار تخيلي بني اأفالطوين يقول اأن 

الريا�شيات هي اكت�شاف وبني ريا�شي يقول 

اأن الريا�شيات هي اخرتاع، يف�شل الثنان يف 

الو�شول اإىل ح�شم امل�شاألة. لكن احلوار يبني 

املع�شلة التي ن�شادفها عند حماولة حتديد 

معن������ى الريا�شي������ات وال�شب������ب الكامن وراء 

فعاليتها اخلا�شة يف دنيا العلوم. هناك �شيء 

فالطوين يجذبك  عاطفي م������ا يف املوقف الأ

فالطونية  نح������وه. اإذ تقدم وجهة النظ������ر الأ

تف�ش������رياً ب�شيط������اً مغري������اً لكل �ش������يء. لكن 

الراهني امل�شادة التي تقدمها وجهة النظر 

خرى هي اأي�شاً مقنعة جداً. من املحتمل  الأ

اأن تكون النقطة النهائية للحوار حول مناذج 

خمتلفة من الريا�شيات حيوية للغاية. ميكن 

اأن نفكر بالريا�شي������ات بالطريقة التي نفكر 

نكليزي������ة، على �شبيل  به������ا حول لغة م������ا كالإ

املث������ال. اإنها، اأي اللغة، تن�شاأ كو�شيلة مالئمة 

يف التوا�ش������ل. ت�شبح مفيدة ج������داً وي�شبح 

م������ن ال�رشوري اأحياناً اخرتاع كلمات جديدة 

أ الريا�شيات التطبيقية على النحو  أي�شاً. تبدا ا

ال�شاب������ق. بعدئذ ياأتي لحق������اً دور النحويني 

الذي������ن يرغبون بحل كام������ل العوائق العملية 

كمال البناء.  أ�ش�ص منطقية وثابت������ة، لإ عل������ى ا

لق������د جنحوا ب�شكل جزئي. يظهر يف مراحل 

تالية كّت������اب و�شعراء يحبون اللغ������ة لذاتها، 

ه������داف العملية البحت������ة فقط.  ولي�������ص لالأ

جتذبهم اإيقاعاته������ا املتاأ�شلة ومو�شيقاها، و 

ما تنحه بنيتها النحوية املتمثلة يف الو�شول 

مناط  اإىل تعبريات حمكمة. اإنهم مدركون لالأ

�ش������كال، وللفوارق بني ال�شعر والنرث. فهم  والأ

بذلك ي�شابهون علم������اء الريا�شيات البحتة، 

الذي������ن ميار�شون الريا�شيات من اأجل بنيتها 

الداخلية اخلا�شة. لقد نحتوا اأحجار الركن 

الزاوي املتني يف التمثال اجلميل. فاإذا كانت 

النتيج������ة اأن الريا�شيات ت�شب������ح مفيدة اإىل 

ف�شل. هذا احلد ف�شيكون ذلك هو الأ

ل يقدم ه������ذا التحليل الجتماعي حتى 

ن �رشح������اً لفعالية اأحج������ار الركن الزاوي  الآ

يف دعم التف�ش������ري العلمي للطبيعة. اأ�شبحت 

أل������ة يف النهاي������ة ملب������دة بالغي������وم اأكرث  امل�شا

أنه ميك������ن اأن توجد حلول ريا�شية  بحقيقة ا

عديدة لكل م�شاألة فيزيائية، ل ي�شح تطبيق 

بع�شه������ا على الواقع. على هذا النحو امل�شار 

اإليه، حتى ن�شتطي������ع اأن نحكم فيما اإذا كان 
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جزء من الريا�شيات يطبق على العامل الفعلي 

أ تطابق اإ�شايف معني  يجب اأن ي�شتخدم مبدا

ق������دم   .
)5(corresponding	 principle

لغ������ز »حبات ج������وز الهند« تو�شيح������اً جيداً 

له������ذا الغمو�ص الذي ظه������ر كم�شاألة حتدي 

يف جامع������ة كامردج يف فرتة ما قبل احلرب 

العاملية الثانية. ميكن طرح اللغز كما يلي:

أنف�شهم مع �شفينتهم  وجد خم�شة رجال ا

املحطم������ة عل������ى جزي������رة نائي������ة ومنعزلة، 

وبجانبهم ق������رد واحد. ل يوجد �شيء �شالح 

كل اأمامهم عدا ثم������ار جوز الهند، حيث  لالأ

يوج������د الكث������ري منه������ا. اتفقوا جميع������اً على 

تق�شيم حبات جوز الهند اإىل خم�ص ح�ش�ص 

مت�شاوية، وما يتبقى منها يذهب اإىل القرد.

ول باجل������وع بغتة يف  ي�شع������ر الرج������ل الأ

منت�شف اللي������ل، في�شمم يف تل������ك اللحظة 

بال������ذات اأن ياأخذ ح�شته من ج������وز الهند. 

يجد بعد تق�شيم الكومة اإىل خم�ص ح�ش�ص 

مت�شاوية اأن الباقي واحداً، لذلك يعطيه اإىل 

الق������رد وياأخذ ن�شيبه بع������د اأن يرتك ن�شيب 

خرين يف كومة واح������دة. يف فرتة لحقة،  الآ

أي�شاً، ويقوم  ي�شتيقظ الرجل الث������اين جائعاً ا

بال�شيء ذات������ه- ياأخذ خم�ص الكومة املتبقية 

ويعطي الباقي للق������رد والتي هي مرة ثانية 

ت�شاوي الواحد، ويرتك الكومة وراءه. وهكذا 

خرون. لذلك عندما  يفعل الرجال الثالثة الآ

ي�شتيقظ������ون جميعاً يف ال�شب������اح، ل يتطرق 

أل������ة جوز الهن������د يف الليلة  اأحده������م اإىل م�شا

نه������م على هذا النحو قد ق�ّشموا  ال�شابقة. لأ

الكمية الباقية يف خم�ش������ة اأق�شام مت�شاوية، 

ويف كل م������رة، كان يتبقى للقرد حبة واحدة. 

�شلي حلبات جوز  املطلوب اإيجاد الع������دد الأ

الهند. 

يوج������د يف الواق������ع ع������دد ل نهائ������ي من 

احللول له������ذه اللغز، يواف������ق اأحدها اأ�شغر 

قيمة ممكنة  حلبات ج������وز الهند هو العدد 

15621. وعل������ى كل ح������ال، بع������د طرح هذه 

امل�شاألة مبا�������رشة اأعطى /باول ديراك/ حاًل 

خمتلف������اً غري ماألوف: العدد )- 4( من حبات 

جوز الهن������د! من الوا�ش������ح اأن هذا اجلواب 

أية  يعت������ر حاًل ريا�شياً ولي�������ص واقعياً. ففي ا

حلظة ي�شل اأحده������م اإىل كومة اجلوز يجد 

)- 4( حبات، يعطي +1 منها اإىل القرد تاركاً 

-5 . ت�شبح ح�شت������ه من اخلم�شة هي - 1، 

ياأخذه������ا، تاركاً وراءه - 4 منها للذي يليه اأو 

خري. اإىل ال�رشيك الأ

أبرزنا مثالً له حل ريا�شي �شحيح  لق������د ا

ننا ل  تاماً لكن ل يوجد له تطبيق واقعي، لأ

ن�شتطي������ع اأن نتخيل اأن تكون حبة جوز الهند 

�شالب������ة. وعلى كل حال، هن������اك قول متواتر 
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ب������اأن حل ديراك ال�شلبي ه������ذا لعب دوراً ما 

يف تفك������ريه ال������ذي ق������اد اإىل اإدخ������ال مفهوم 

املادة امل�شادة. ذلك اأن املعادلة التي طّورها 

وجمعت بني امليكاني������ك الكمومي والنظرية 

ين�شتاين، كان اأحد حلّيها  الن�شبية اخلا�شة لآ

لكرتون الع������ادي، يف حني بدا  يتواف������ق مع الإ

خر ميثل اإلكرتون������اً ذا طاقة �شالبة  احلل الآ

و�شحنة موجبة دعي البوزيرتون. من ال�شهل 

يف هذه احلالة اأن ن�شتخدم معياراً يحذف حل 

ديراك باعتباره غري حقيقي، لكن يف معظم 

امل�شاحات املخ�ش�ش������ة للفيزياء النظرية لن 

يكون �شهاًل اإىل هذا احلد اأن نحدد وفق اأي 

معيار ميك������ن بوا�شطته رف�ص بع�ص احللول 

الريا�شية لكونها غري حقيقية.

بغ�ص النظر عن الختالف حول ماهية 

الريا�شي������ات ومل������اذا تكون فّعال������ة يف تف�شري 

أ�ش�ص  الظواهر الطبيعية، ف������اإن ال�شوؤال عن ا

الريا�شيات واملعنى النهائي لها يبقى مفتوحاً؛ 

ل نعل������م يف اأي اجتاه �شنجد جواباً نهائياً له 

أو فيم������ا اإذا كان اجل������واب املو�شوعي ميكن  ا

طالق. اإن ممار�شة الريا�شيات  توقعه على الإ

ن�شان،  بداعي لالإ ل الن�شاط الإ ميكن اأن ت�شكِّ

�شالة يف املقام  مثل اللغة واملو�شيقى »ذات الأ

ول«، تتح������دى يف ت�شاميمه������ا التاريخية  الأ

التمنطق املو�شوعي التام. ويف موؤتر باري�ص 

حول العل������م والدي������ن املنعقد ع������ام 2008، 

أ�شتاذ الريا�شيات يف  يتمنى /جاك فوتييه/ ا

جامعة باري�������ص ال�شاد�شة اأن يعرف �رش ذلك 

لهية التي �شبطت  أو الهند�شة الإ امليكاني������ك ا

ن�ش������ان والكون يف اأح�شن تقومي. فبمعرفة  الإ

هذا ال�رش وفائدته وجدواه، قد نكون قادرين 

على الربط بني الريا�شيات والدين.

 وبغ�������ص النظر ع������ن كونها اخ������رتاع اأو 

أو ن�شبي،  اكت�ش������اف، دقيق������ة ب�شكل مطل������ق ا

كانت الريا�شيات و�شتبقى لغة العلم وو�شيلته 

الهامة. ذلك اأن رحالتنا الناجحة اإىل القمر 

واكت�شافاتنا للم�شرتي واملريخ وكواكب اأخرى، 

مل تكن ممكنة اإل بف�شل التكنولوجيا التي هي 

نف�شها تعتم������د ب�شكل قوي على الريا�شيات. 

جن������ازات �شحة النظريات  األ تع������زز هذه الإ

الريا�شية للكون؟

الهوام�ش

فالطونية: فل�صفة مثالية تن�صب اإىل اأفالطون الذي عا�س يف القرن الرابع قبل امليالد، وهي روؤية ثنائية للواقع. هناك  الأ  -1

بدي وغري املتغري، من جهة اأخرى. العامل املادي املوؤقت وال�صريع الزوال، من جهة، وهناك العامل املثايل الأ

ت بال�صال�صل اإىل جرٍف عاٍل لكي يلتهمها غول، ولكن بري�صييو�س اأنقذها وتزوجها. 2-  اأمرية حب�صية �ُصدَّ

العامل الكمومي هو عامل لمتناٍهٍ يف ال�صغر، اأبعاده من مرتبة اأبعاد الذرات ) مرتاً(  وما دون. ل يخ�صع لقوانني نيوتن   -3
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احلتمية بل يخ�صع للميكانيك الكمومي وقوانينه الحتمالية التي يرافقها الريبة وعدم اليقني. 

البنيوي��ة منهج من مناهج البناء ال�صتنباطي للنظريات العلمية. واملنه��ج البنائي لتطوير نظرية ما على عك�س املنهج   -4

ف��ة مما هو اأويل ول يقبل الرهان، يف اإطار 
ّ
البديه��ي، يعم��ل على التقليل اإىل اأدنى حد من الق�صايا واحلدود غري املُعر

النظرية.

�صا�صية  يف العلم، �صاغه بور يف عام 1913 يف وقت كانت فيه مفاهيم  مبداأ التطابق هو  واحد من املبادئ املنهجية الأ  -5

�صا�صية  الفيزي��اء الكال�صيكي��ة اآخذة بالنهيار. وطبقاً ملبداأ التطابق فاإنه حيثما تنه��ار املفاهيم العلمية فاإن القوانني الأ

لنظرية جديدة ُتخلق نتيجة لهذا النهيار.
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-1-
يام التي اقرتب فيها �شفر ال�شاب اإىل القاهرة, اأواخر 

جواء, يف الأ كانت الأ

ع������ام 1956, معباأة, من الوجه������ة ال�شيا�شية, تعبئة جعل������ت �شفره, يف �شحبة 

خرين الذين جنحوا معه يف امل�شابقة, حدثاً قومياً �شعيداً,  زمالئ������ه الثالثة الآ

جيال  ح�شا�س باإمكان حتقق حلم الوح������دة الذي نامت عليه الأ به������م من الإ قرَّ

العربية. 

اأديب وناقد �شوري.

العمل الفني: الفنان ر�شيد �شمه.

❁❁

ò

مل الغارب �سنوات الأ

�شرت د. عبد الكرمي الأ

❁
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وما تزال �شورة احت�شاد النا�س, يف حديقة 

مبنى رئا�ش������ة جمل�س ال������وزراء, يف القاهرة, 

يوم اإع������ان الوحدة بني القطرين ال�شقيقني 

)م�رش و�شورية(, وقد وقف يف �رشفته رئي�س 

جمهوري������ة �شورية يومذاك )�شكري القوتلي( 

مبايعاً الرئي�س )جمال عبد النا�رش( برئا�شة 

قليم������ني« املتحدي������ن, ما ت������زال هذه  »الإ

ال�ش������ورة وما حفَّ بها م������ن تهليل اجلمهور, 

حيَّة يف ذاكرة ال�شاب.

كان مبن������ى »معه������د الدرا�ش������ات العربية 

العالي������ة« كم������ا كان ي�شم������ى يوم������ذاك, يقع 

أنيق م������ن اأحياء القاه������رة )جاردن  يف ح������ي ا

�شيت������ي(, �شكنتْه, فيما يب������دو, فئة من رجال 

الحت������ال, قريباً من ال�ش������ارع العام املت�شل 

مب�شفى »ق�رش العين������ي« و�شارع »املبتَديان«. 

مبنى م�شتقل باأدواره الثاثة, تواجه الداخل 

اإلي������ه, يف ال�شدر, لوحة كبرية جتمع اأطراف 

مرباطورية العربية«. وقد ُرفعت  تْه »الإ ما �شمَّ

هذه اللوحة م������ن بعد, ابتع������اداً بالفتوحات 

العربي������ة وال������دول التي اأقامته������ا, عن �شفة 

مرباطوريات« الت������ي عرفتْها احل�شارات  »الإ

أن�شئ������ت, يف حديقة املبنى, قاعة  ال�شابقة. وا

كبرية تت�شع لطاب املعهد, حني احلاجة, يف 

اأق�شام الدرا�شة كلها. وكان �شاطع احل�رشي 

أن�ش������اأ املعهد, بعد اأن غادر �شورية, يف  الذي ا

نهاية عمله فيها، م�شت�شاراً »لوزارة املعارف«، 

يلقي حما�رشاته فيها، ثم يغادرها اإىل مكتبه، 

يف ال������دور الثاين من بن������اء املعهد، قريباً من 

دارة الذي ي�شغله موؤرخ م�رش حممد  مكتب الإ

�شفي������ق غربال، مدي������ر املعهد، بع������د تخلي 

احل�رشي عن اإدارته. 

أ�شتاذه  أتيح لل�ش������اب، بعدها، اأن ي������زور ا ا

احل�������رشي يف �شكن������ه، يف اإح������دى الغ������رف 

الوا�شعة من اأحد الفنادق العامة، وقد ق�شمها 

ق�شم������ني: ينام يف اأحدهما، ويعمل يف الق�شم 

الثاين، وي�شتقب������ل زواره فيه. �ش������ورة نادرة 

لرجل يحمل، منذ زمن طويل، ر�شالة التنوير 

الثقايف واإيقاظ الوع������ي القومي، حيث كان 

يحّل من ديار العرب.

كان املعهد ي�شتقدم املحا�رشين من م�رش، 

خرى. ويتوىل طبع  قط������ار العربية الأ ومن الأ

دْت املكتبة العربية،  حما�رشاتهم يف كت������ب زوَّ

ن منه اليوم مكتبة  من بعد، بزاٍد جديد تتكوَّ

كب������رية ت�ش������ّد فراغ������اً يف املو�شوع������ات التي 

تناولته������ا، يف �شوء حاجة ال�ش������وق الثقافية 

العربي������ة اإليها، مما تفر�ش������ه �شلتها بر�شالة 

املعه������د، ورْفد ال�ش������وق الثقافي������ة بدرا�شات 

حديثة تق������وِّي �شلتها بفهم احلا�رش العربي، 

من وجوهه كلها: الثقافية العامة، وال�شيا�شية 

والجتماعي������ة والقت�شادية، والوقوف على 

الرواب������ط التي ت�شد اأقطاره، بع�شها ببع�ص، 



مل الغارب �سنوات الأ

�لعـــــــــــــــــــدد  563    �آب  902010

يف امل�������رشق واملغرب، واملخاط������ر التي تهدد 

وحدتها يف احلا�رش وامل�شتقبل.

وىل لنت�ش������اب ال�شاب  ي������ام الأ فمن������ذ الأ

ورفاقه اإلي������ه اأعلن������ت اإدارة املعهد الرنامج 

دبية، فتعاقب  �شبوعي لق�شم الدرا�شات الأ الأ

مري م�شطفى ال�شهابي، وعبد  على منره: الأ

احلمي������د يون�������ص، و�شهيل اإدري�������ص، و�شاطع 

احل�رشي، واإ�شحق مو�شى احل�شيني )رئي�ص 

الق�شم(، وحممد من������دور، و�شاكر م�شطفى، 

هواين،  وعب������د القادر القط، وعبد العزيز الأ

أم������ني اخل������ويل، و�شامي الكي������ايل، و�شفيق  وا

جري، واآخرون..

وكان ال�ش������اب يجم������ع، اإىل حما�رشاتهم، 

خرى، يتتبَّع  ق�شام الأ بع�ص املحا�رشات يف الأ

�شاتذة، مثل  مواعيد املحا�رشين فيها من الأ

�شتاذ حممد �شفيق غربال )مدير املعهد(.  الأ

ث������م �شنحت له فر�ش������ة النت�ش������اب اإىل كلية 

داب بجامع������ة القاهرة، فا�شتمع، يف ق�شم  الآ

الدرا�ش������ات العليا، اإىل حما�������رشات الدكتور 

طه ح�شني ويحيى اخل�شاب و�شوقي �شيف. 

ث������م انقطع عنها بع������د اأن متَّ اعرتاف جامعة 

عني �شم�ص بال�شهادة التي مينحها املعهد، اإذ 

كانت جامعة القاه������رة ترددت يف اعتمادها 

لظنها غلبة ال�شفة ال�شيا�شية عليها!

ْت يف ذاكرة ال�شاب، مما ا�شتمع اإليه  وتبقَّ

يف جامعة القاهرة، واقع������ة دلَّْت على قدرة 

آفته«، كما كان  ط������ه ح�شني على ا�شتيع������اب »ا

ي�شميها، وا�شتعالئ������ه عليها. كان ي�شتمع، يف 

أبا العالء  اإحدى املحا�رشات، اإىل طالٍب تناول ا

يف بح������ٍث كتب������ه، اإذ كان������ت حما�رشاتُه تدور 
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دبي، وتتناول ما كتبه  حول مناهج الدر�ص الأ

أ�شاتذتهم.  الطالب، من قبل، وقدم������وه اإىل ا

ورمبا ح�رش، ال�شتم������اع اإليها، بع�ص هوؤلء 

�شات������ذة، مثل الدكتورة �شه������ري القلماوي.  الأ

فدار جدل بني طه ح�ش������ني والطالب، حول 

ك طه ح�ش������ني فيها بقدرة  أل������ٍة بدا ت�شُّ م�شا

املع������ري على و�شف ال�شيء كما لو كان يراه. 

أنك������ر الطالب الراأي، وانتهى، يف اإنكاره، اإىل  ا

أب������ي العالء، فاأخذ  تذك������ري طه ح�شني بواقع ا

يردد:

- ولك������ن ينبغي يا �شي������دي األ نن�شى اأن 

املعري كان ..

وجلل������ج هن������ا، وق������د خ�ش������ي اأن يجرح 

أ�شتاذه..  ا

فابت�شم ط������ه ح�شني، وقال للطالب، وهو 

أذنيه، على عادة املكفوفني: يدير له ا

- قلها يا بني، ل ترتدد.. تريد اأن تقول: 

كان اأعمى!..

واأفاد ال�ش������اب من حما�������رشات الدكتور 

������اب حقائق ت�������صّ تاأثر بع�ص  يحي������ى اخل�شَّ

�شالمي������ة بعقائد الفر�ص القدامى،  الِفرق الإ

ومن حما�رشات الدكتور �شوقي �شيف حقائق 

داب العربية �شمن ع�شورها  ت�ّص تطور الآ

التاريخية.    

وعل������م، م������ن بع������د، اأن املعه������د كتب اإىل 

ميخائي������ل نعيمة ليحا�رش طلبته فيما يختار 

دب العربي يف املهجر  تناول������ه من �ش������وؤون الأ

آرائه يف  مريك������ي، ويف�ش������ح عن بع�������ص ا الأ

اأعالم������ه ونتاجه������م فيه، فا�ش������رتط �رشوطاً 

تت�شل باملخ�ش�شات التي يخ�ش�شها املعهد 

للمحا�رشين امل�شتقَدمني، ف�شاًل على نفقات 

قامة. فوجد املعه������د حرجاً يف  ال�شف������ر والإ

َقبوله������ا، وا�شتقدم مكانه جورج �شيدح. وقد 

�شمع ال�شاب من ميخائي������ل نعيمة، من بعد، 

كالماً يوؤي������د ما ذهب اإلي������ه املعهد، يف هذا 

ال�شاأن!

-2-
كانت �ش������الت ال�شاب باملعه������د ورجاله 

أ�شاتذته وثيقة طيبة، اأ�شفت على بيته الذي  وا

�شكن������ه يف )حي العج������وزة( راحة وطماأنينة. 

وكان ي�شتع������ذب الت�ش������ال بالدكتور مندور 

حتى توثقت �شلته ب������ه، فاأ�شبح ي�شفق عليه 

مما يرى من ولع������ه ال�شديد بالتدخني. لقد 

أ�شه  كان يدخ������ل املدرج، بع������د اأن يخلع عن را

»البرييه ال�شوربونية« التي كان يحر�ص على 

اعتمارها يف ف�ش������ل ال�شتاء، وبيده حمفظته 

الزرقاء ال�شغرية التي ت�شم دفرت املحا�رشات، 

وبني اأ�شبعي������ه لفافة التب������غ، ينت�رش دخانها 

م������ن حوله. فلما اأبدى ل������ه ال�شاب، يف وقفة 

حميمي������ة، اإ�شفاقه عليه م������ن اأذى التدخني 

امل�رشف، ردَّ عليه وهو ي�شحك:
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.. حتى ِتتِْعدْل الطا�شة«! - »لبدَّ

أ�ش������ار يوماً باإ�شبعه اإىل خٍط حمفور يف  وا

اجلبني، وهو يحكي له حكاية ما �شماه »فتح 

 يف 
ٍ
اجلمجم������ة« يف اإجنلرتة، لجتث������اث ورم

أ�شتاذه طه ح�شني،  الدماغ، برعايٍة بذلها له ا

وهو وزير الرتبية، اإذ اأمر بحمله اإليها، على 

جراء العملي������ة فيها. وقال  نفقة ال������وزارة، لإ

بعدها وه������و يومئ اإىل زوجه ال�شاعرة »ملك 

عبد العزيز«، وكانت قريبة منه:

أياماً �شعبة جداً!.. - كانت ا

قالها، وهو يغمر ال�شاب باأو�شح ال�شفات 

فيه: حرارة النزوع اإىل تقريب طلَبته منه.

ولك������ن واقعة واحدة وقعت له يف املعهد، 

�شتاذ اأمني اخلويل.  ل ين�شاها ال�شاب، مع الأ

�شتاذ اخلويل، اأتى على ذكر  خال�شتها اأن الأ

)ابن جني(، م������ن لغويي الع������رب القدامى، 

آراء اللغويني املحَدثني،  أيه ببع�������ص ا فوازن را

ف������راأى الف������رق كب������رياً بينهم������ا. فعّقب على 

أثار ال�شاب، اإذ راأى فيه  املوازنة بحْكم �شامل ا

�شتاذ  ما ي�شبه امل�ّص باأمته كلها! وقد �شاغه الأ

اخلويل، يومذاك، باللهجة املحكية:

- »وم�������ص حرام علينا ، بع������د كده، ِحّتة 

ر�ص اللي �شاغلينها«! الأ

فنه�������ص ال�شاب يعرت�ص عل������ى ما انتهى 

�شتاذ اخل������ويل، اإذ لي�شحُّ اأن نحكم  اإلي������ه الأ

على النا�ص، يف عامَلني تف�شل بينهما م�شافة 

زمني������ة تزيد على األف عام، دون اأن ن�شع يف 

ح�شابنا تقومَينا للفارق الزمني الطويل، وما 

جدَّ فيه.

ه ظلم احُلْكم  ثم ما يدري ال�شاب، وقد هزَّ

مة كلها، كيف ان�شاق  و�شموله وا�شتهانته بالأ

فختم اعرتا�شه بقوله:

- ول اأدري، يا �شيدي، ملَ نبدو حري�شني 

أّنا نريد اأن  عل������ى احلّط من قدر رجالن������ا، كا

نحطمهم، ونرتفع على حطامهم لنبدَو اأطوَل 

مما نحن!

�شتاذ اخلويل، وغ������ادر قاعة  غ�ش������ب الأ

�شتاذ حممد  الدر�������ص اإىل مدي������ر املعه������د »الأ

�شفيق غرب������ال«، فطلب املدير من ال�شاب اأن 

�شتاذ اخل������ويل، فاأبى. وكانت  يعت������ذر اإىل الأ

خرية التي ختم به������ا حما�رشاته،  الكلم������ة الأ

وه������و ينظر يف وج������ه ال�شاب، وق������د �شاغها 

أي�شاً: باملحكية ا

- »الل������ي عجبو عجب������و، واللي ما عجبو 

ينطح«!

فلما انته������ى عاما الدرا�ش������ة يف املعهد، 

وتعنيَّ عل������ى ال�ش������اب اأن يخت������ار مو�شوعه 

أ�شتاذه امل�رشف عليها،  لر�شالة املاج�شت������ري، وا

اختار الكتاب������ة يف اأدب الرابطة القلمية يف 

مريك������ي، ووقف على النرث وحده،  املهجر الأ

�شتاذ مندور اأن ي�رشف على كتابتها،  ورجا الأ

فقبل الرجل من غري تردد. 
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وانتق������ل ال�شاب هن������ا اإىل واقع جديد يف 

املعه������د، كان يرتدد فيه عل������ى مكتبته الغنية 

مبواّد ر�شالته، مِل������ا بذل احل�رشي، من جهٍد 

ووق������ت، يف حت�شي������ل كتبه������ا الن������ادرة، من 

مطبوعات القرن التا�شع ع�رش ومطلع القرن 

الع�رشين، كان يقف لها ال�شاعات، على »�شور 

زبكية«. الأ

أ�شتاذه  اأخ������ذ ال�ش������اب، بعده������ا، ي������زور ا

أ  الدكت������ور من������دور كلَّ �شب������اح، يف بيته، يقرا

له م������ا يكتب م������ن ف�شول درا�شت������ه، وينظر 

يف مالحظاته عليه������ا. وقد يتناولن، خالل 

القراءة، بع�������ص »فطائر الفول«، ومندور يف 

جالبيته البي�شاء، ل يكّف، على عادته، عن 

م�شح ركبتيه بكفيه. 

وجتلت، يف تلك ال�شاعات، نزعة مندور 

ن�شاني������ة ال�شرتاكية ال�شعبية. فقد حّطت،  الإ

يام، حتت النافذة املطلة على  �شباح اأحد الأ

ال�شارع، جماعة تلب�ص لبا�ص املهرجني: تدهن 

�شباغ، وتهزُّ روؤو�شها بالطراطري،  وجوهها بالأ

فتجمع النا�ص من حولها. فلما اأبدى ال�شاب 

انزعاج������ه م������ن اأ�شواته������م وجلَبته������م، �شاأله 

مندور:

- هل اأفطرت؟

اأجاب ال�شاب: نعم!

ردَّ مندور: ولكنهم مل يفِطروا بعد!

ع������ه، وكان يريد  وجاء ال�ش������اب يوماً يودِّ

 قليلة، ف�شاأله مندور 
ٍ
يام ال�شف������ر اإىل �شورية لأ

وهو ي�شحك:

- وم������ا الهداي������ا التي تن������وي اأن حتملها 

اإلينا؟

رّد ال�شاب: ي�شعدين اأن اأحمل ما ترغبون 

فيه من ال�شام!

تابع مندور وقد غلبه ال�شحك: اإذن فال 

تن�ص ال�رشيط الذي يقول فيه مغنِّيكم: »عنْزة 

أبو طنُّو�ص خربتنا«! ا

أي�ش������اً ب�شاطة مندور،   وجتلّ������ت لل�شاب ا

وارتداده اإىل �ش������ور احلياة يف القرية. وذكَر 

َم������ن كان يرى يف زيارته، م������ن اإخوته ورجال 

اأ�رشته، وكان يراهم جميع������اً يف »جالبيات« 

أرياف  الفالح������ني وقبعات اللِّبد املعروفة يف ا

م�رش!

وقاب������ل ال�شاب ميخائي������ل نعيمة مرتني، 

يف زيارة ل������ه اإىل القاهرة )1957(، مبنا�شبة 

دب������اء العرب.  ح�ش������وره املوؤت������ر الثالث لالأ

فجل�ص اإليه يف فن������دق �شمريامي�ص، وعر�شا 

للحديث يف اللغة العربية املكتوبة واملَحكيَّة. 

جابة عن بع�ص  وراأى نعيمَة يتكتم اأمامه يف الإ

ديب اللبناين  ما طرح������ه عليه، يف ح�شور الأ

توفي������ق يو�شف عّواد. وح�رش نعيمُة، بعدها، 

جل�ش������ًة ملجمع اللغ������ة العربي������ة يف القاهرة، 

اجتم������ع خاللها بالعق������اد، يف غرفة جانبية، 
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ودخل عليهم������ا مندور فعلّق عل������ى اجلل�شة 

بقوله:

- »الغربال« و»الديوان«! 

 الرجل������ني املعروفني، 
ْ
اإ�ش������ارة اإىل كتابَي

ال�شادرين يف مطلع حياتنا النقدية.

فا�شتدرك العقاد يقول:

- وجاء »امليزان«!..

 اإ�ش������ارة اإىل كت������اب من������دور »يف امليزان 

اجلديد«!

واقرتب منهما ال�شاب، وقد ح�رش اجلل�شة 

ه حديث������ه اإىل نعيم������ة. واأدرك  يومه������ا، فوجَّ

مر يتعل������ق مبا ينوي ال�شاب اأن  العقاد اأن الأ

يكتبه يف اأدب املهج������ر، فقال يخاطبه، وهو 

ي�شحك:

أنا  ألن������ي ع������ن ميخائيل نعيم������ة، ا - »ِا�شا

اأعرفه خرياً من نف�شه«!

�شح������ك نعيمة يومه������ا لكلم������ة العقاد. 

وىل  أنها املقابلة الأ وع������رف ال�شاب، من بعد، ا

للعق������اد م������ع نعيمة، بعد مقدمت������ه التي كان 

كتبها لكتاب »الِغربال«.

وا�شرتجع ال�ش������اب بعدها كالماً كثرياً ودَّ 

اأن ي�شمع������ه من نعيمة )بع������د زياراته الثالث 

ل������ه يف بيته بب�شكنت������ا 1952، وحلب 1954، 

والقاه������رة 1957( قبل اأن يُتم كتابة ر�شالته. 

فكت������ب اإىل نعيمة ي�شت�شريه، وقِدم بعدها اإىل 

ب������ريوت )1958( وكان نعيم������ة ي�شت�شفي، يف 

اأحد بيوتها، من ك�رش اأ�شابه يف زيارٍة ملزرعته 

يف »ال�شخ������روب.. ال������ذي مل يكن ير�شى، كما 

ق������ال يومها، باأقلَّ م������ن اأن يرتوي من دمه«، 

لطول �شحبته له.

يف هذه اجلل�شات الثالث التي ا�شتغرقتها 

زيارة ال�شاب لنعيمة يف ب������ريوت، ا�شتخل�ص 

أولها قدرة نعيمة على التجرد  حقائق كثرية: ا

يف احلكم على اأ�شحابه، مع اإعجاب مفرٍط 

بالنف�ص ت�شل، اأحيان������اً، اإىل حّد الَغرية، وما 

�شاب �شلة جران مب������اري ها�شكل التي كان 

ي�شميها »اأمه«، اإذ كان������ت تكره بع�رش �شنني، 

وحْملها منه َحْماًل كاذباً )خارج الرحم(، »اإذ 

مل يكن، كما و�شف������ه نعيمُة، يعّف عن �شيء«. 

وو�شل ال�شاب، بعدها، اإىل وقائع كثرية نقلها 

أنا�ص عا�شوا يف املهجر وعرفوا جران،  اإليه ا

تتفق مع ما انتهى اإليه نعيمة.

على اأن ه������ذا الكالم كل������ه مل يكن قادراً 

عل������ى اأن يط������وي اإعجاب ال�ش������اب بجران: 

أدبه املكت������وب، ونفوذه  ح������رارة اإح�شا�شه يف ا

الروح������ي العميق يف املواق������ف التي ي�شفها، 

وحيوية رموزه التي ي�شتقها من قلب الطبيعة 

اجلميلة التي ي�شخ�ص فيها لبنان.

ثم اتف������ق لل�ش������اب، وهو ي�شتقب������ل اأحد 

اأ�شدقائ������ه يف مطار دم�ش������ق، اأن ي�شل اإليه 

خ������رٌ عن و�شول عبد امل�شيح حداد، �شاحب 

جمل������ة ال�شائ������ح، ل�شان الرابط������ة القلمية يف 
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مريكي، اإىل املطار، يف رفقة نظري  املهجر الأ

خر.  ديب املهج������ري احلم�شي الآ زيت������ون الأ

فل������م يتاأخ������ر ال�شاب عن زيارت������ه يف حم�ص 

)1960(، وجل�������ص اإليه، يف بيت اأحد اأقاربه، 

جل�شة طويل������ة، نقل اإليه عبد امل�شيح خاللها 

أ�������رشار العالقات التي كانت تقوم بني  بع�ص ا

اأع�ش������اء الرابطة. ومنه عرف اأن جران كان 

ميلي عليه، اأحياناً، بع�ص ما كان يكتبه، فاإذا 

ح عبد امل�شيح له اخلطاأ.  اأخطاأ �شحَّ

ديب امل�رشي وديع فل�شطني اإىل  ونقل الأ

ال�شاب، م������ن بعد، عتْب عب������د امل�شيح عليه 

أ�رشَّ به اإليه يف تلك اجلل�شة،  لن�رشه بع�ص ما ا

على مثال تعاطيهما �رشب احل�شي�ص مرة، يف 

أثره يف النف�ص. �شعيهما اإىل اختبار ا

-3-
تت مناق�شة ال�ش������اب. وكان يف اأع�شاء 

اللجنة الت������ي ناق�شته، الدكتور مهدي عالم، 

من جامعة ع������ني �شم�ص. وح�������رش املناق�شة 

مدير املعه������د املوؤرخ حممد �شفي������ق غربال. 

أثرها: اأن اخت������ار ال�شاب الدكتور  فكان من ا

مهدي ع������الم، من بعد، لي�رشف على ر�شالته 

 ، �شتاُذ الغربال ال�شابَّ للدكتوراه، واأن يدعو الأ

 
َ
يف لفتٍة كرميٍة مفاجئة، ليعر�َص عليه ال�شعي

يف م������ّد اإيفاده اإىل املعه������د، ِليُكمل عمله يف 

أع������ان على ا�شتجاب������ة »وزارة  الدكت������وراه! وا

�شتاذ غربال اأن  املعارف« يف �شورية لطلب الأ

يتوىل احل�شول عليها اأحد طالبه العاملني يف 

�شورية، وكان يتوىل معاونة وزيرنا يف دم�شق، 

قليمني« )1960(. ذلك  أيام الوحدة بني »الإ ا

أ�شاتذة ال�شاب  ن الوزير - وكان واحداً من ا لأ

يفاد،  يف جامع������ة دم�شق -  عار�ص تديد الإ

أع������داد مدر�شي العربية  بدعوى النق�ص يف ا

آدابها يف ثانويات �شورية! وا

يع������ود ال�شاب الي������وم، في�شتذكر ما متَّ له 

يف هذه ال�شنوات الث������الث التي اأم�شاها يف 

القاهرة )م������ن اأواخر العام 1956- 1959(. 

فقد فتنتْه القاهرة بحياتها الغنّية، يومذاك، 

م������ل اجلميل ال������ذي حققتْه الوحدة »بني  بالأ

قليمني: ال�شم������ايل واجلنوبي«، فا�شتجاب  الإ

�رشيعاً لدع������وٍة تلّقاها من اإذاع������ة القاهرة، 

للحديث عن احلي������اة يف حلب، وعن حرارة 

أبداه������ا ال�شوريون ملعاين  ال�شتجاب������ة الت������ي ا

جيال العربية يف اأقطارها  الوحدة، حل������ِم الأ

أر�شل فت������ح اهلل ال�شقال الذي لفتَه  كله������ا. وا

احلديث، من اإذاع������ة القاهرة، يطلب �شورة 

منه لين�رشها يف جملة )ال�شاد( احللبية. و�رَشّ 

امل�شوؤول������ني يف اإذاعة القاه������رة هذا الطلب، 

وحمل������وا خره اإىل ال�شاب، و�شاألوه األ ينقطع 

ذاعة، باأحاديثه عن احلياة يف  عن موالة الإ

قليم ال�شمايل«! »الإ

كان يق������ف عل������ى النيل يتم������اله، ويتاأمل 
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مياه النافورة املت�شاعدة من موجه املتالحق 

املمت������ّد على م�شاحة الب�������رش. فاإذا وقف يف 

الرج القري������ب منها، فاأطلَّ عليها، خيِّل اإليه 

ر�������ص م������ن حوله تقذف������ه يف الف�شاء،  اأن الأ

فيت�شاع������د فيه قب������ل اأن يع������ود فيهوي اإىل 

ر�������ص، وي������ذوب فيه������ا. اإح�شا�������ص عميق  الأ

�شياء من حوله، �شاقه، يف النهاية،  بوحدة الأ

اإىل اإيث������ار القراءة يف كت������ب بع�ص املت�شوفة 

مريكي  امل�شلمني، واإىل اختيار اأدب املهجر الأ

أث������ر ببع�ص كتب الهن������د الدينية، مثل ال�  املتا

 Mahabharata �من ال Bhagavad		gita
وكتب البوذية والطاوي������ة، و�شولً اإىل تعميق 

ح�شا�ص بوحدة الوجود.  الإ

ومن ثَّم مل تقطعه الدرا�شة يف املعهد، يف 

وليني، والعمل يف كتابة ر�شالته يف  ال�شنتني الأُ

ال�شنة الثالثة، عن امل�شاركة يف ت�شفح وجوه 

احلي������اة يف م�رش. فقد �شح������ب رهطاً دخل 

هرام الكب������ري )اأهرام خوفو(،  معهم قلب الأ

وطالع �رشيره الذي �ُشّجي فيه. ولي�ص ين�شى 

ما اعرتاه من اخل������وف وهو يغو�ص يف قلب 

هرام، وم������ا اأح�صَّ من الراحة وهو ي�شعد  الأ

الدرجات، يف الطريق اإىل اخلروج منه. وقد 

انتاب������ه، يف احلالني، اإح�شا�������ص ق�شى زمًنا 

ن�ش������ان من رحم  ي�شب������ح يف تاأمله: خروج الإ

ر�ص التي تخت������زن طاقة احلياة املنفوخة  الأ

مر! فيها، قبل اأن يعود اإليها، اآخر الأ

وركب القط������ار فزار النُّوب������ة، وجال يف 

ث������ار التي جتلت  ال�شعي������د، ووق������ف اأمام الآ

فيها ح�شارة م�������رش القدمية، يف »الكرنك« 

ته  أبو �شنب������ل« و»وادي امللوك«. وردَّ و»معبد ا

الزي������ارة اإىل درا�ش������ة تاريخه������ا، فوقف اأمام 

املرحل������ة التي ا�شتوىل فيه������ا الهك�شو�ص، من 

الكنعانيني العرب )الفينيقيني(، على مقاليد 

م������ور، وتواُف������ِد اليهود، يف زمنه������م اإليها،  الأ

وخروجهم بعد ط������رِد الهك�شو�ص منها، حتى 

�ص  �شم������ع من زعماء »دولتهم« اليوم، َمن يعرِّ

هرامات! مب�شاركتهم يف بناء الأ

 ونَِع������َم بحي������اٍة اجتماعي������ة و�شلتْه بعدد 

دب والفكر يف م�������رش والعامل  من رج������ال الأ

�شتاذ  �شالم������ي. كان على �شلة طيب������ة بالأ الإ

حمم������ود حممد �شاكر، يزوره كثرياً، مع بع�ص 

رفاق������ه القادمني معه م������ن �شورية، ويق�شي 

عن������ده �شهرات ممتعة ومفي������دة. وعنده لقي 

براهيمي رج������ل اجلزائر  حمم������د ب�ش������ري الإ

أدي������ب ثورتها التحريري������ة، رئي�ص  الكب������ري، وا

جمعية العلماء امل�شلم������ني، بعد ابن بادي�ص، 

رفيق جهاده. 

�شتاذ حمم������ود �شاكر ي�شتقبل يف  وكان الأ

�شالمي، يحاورهم  بيته طالباً من الع������امَل الإ

ويزّوده������م مب������ا ينفعه������م يف درا�شتهم. وقد 

�شتاذ  ي�شت�شيف بع�شهم، فينام عنده، مثل الأ

اأحمد راتب النّفاخ، زميل ال�شاب يف اجلامعة 
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�شتاذ �شاكر  أنه  دخل بيت الأ و�شديقه. يذكر ا

يوم������اً فوج������ده يُغرب يف ال�شح������ك. وحكى 

لل�ش������اب حكاية هّرٍة �شم������ع راتب مواءها من 

وراء الب������اب، يف اإحدى غرف البيت، والباب 

مقفل، فو�شع عينه على فتحة القفل، فراآها 

توء يف مداعبة ه������رٍّ يريدها، فاأخذ ي�شيح 

�شت������اذ �شاك������ر وهو يل������ّوح بيديه، كَمن  يف الأ

ر من جرمية ِعْر�������صٍ تو�شك اأن تُرتكب  يحذِّ

يف بيته:

أبعْده  ق بينهم������ا!.. ا أك������ر!.. ف������رِّ - اهلل ا

عنها!

ويذك������ر يوماً زار فيه ال�شاعر خري الدين 

ركل������ي يف داره، وكان ي�شغ������ل يف م�������رش  الزِّ

من�شباً دبلوما�شياً للمملكة العربية ال�شعودية، 

وينكبُّ على اإخ������راج معجمه الكبري املعروف 

ع������الم«. وقد �شاأله ال�ش������اب، يومها، عن  »الأ

ِركلي: ال�شعر: ملَ طال هجره له؟ فرّد الزِّ

أق������وم بعم������ل ل يقوم به اإل  ن ا - »اإين الآ

مة قادرة  القليل من الرجال. فاأما ال�شعر فالأ

عل������ى اأن تنجب اأعداداً منه������م يقدرون على 

قوله«!

�شتاذ »حممد  ويذكر يوماً اآخر زار فيه الأ

أبو زهرة« فرتك يف نف�ش������ه انطباعاً غريباً،  ا

جنحة  اإذ وج������ده ق������راأ جل������ران كتاب������ه »الأ

املتك�������رشة«! ووجد، يف زيارت������ه، �شيخاً اأغرق 

أبو  زائري������ه بالُط������َرف وال�شح������ك، وال�شيخ ا

زهرة ي�شاركهم يف ما هم فيه! تّنى يومها لو 

كان ال�شي������وخ الذين يعرفهم على �شاكلة هذا 

آه، بعدها، على منر  ال�شيخ املنفتح! وق������د را

اجلامعة، يناق�ص طالباً يف ر�شالٍة للدكتوراه، 

في�شري اإىل �شفحات الر�شالة، باأرقامها دون 

اأن تكون اأمامه ورقة مفتوحة!  

ثم اإن������ه مل يك������ن بعيداً من ال������رتدد على 

دور امل�رشح، ي������رى اأن يجمع �شور احلياة يف 

القاهرة، من اأقطارها كلها. وقد �شهد، على 

عهده، َمن تبّقى من رجاله الكبار.

ي������ام، ال�شاع������ُر  وزار القاه������رة، تل������ك الأ

مريك������ي »اإليا�ص  املهج������ري يف اجلن������وب الأ

فرح������ات«، فاأ�رّش على زي������ارة مندور ليُهديه 

ديوانه، تقديراً لدفاعه عن اأدب املهجر. وقد 

حم������ل ال�شاب الدي������وان اإىل الدكتور مندور، 

فطلب من������ه اأن يوافيه بخال�شٍة عن ال�شاعر 

و�شعره، قبل اأن ي�شتقبله يف بيته. وقد �شحب 

أ�شتاذه  ال�ش������اب ال�شاع������َر يف زيارت������ه، وراأى ا

له حتياته  يحيطه باأروع �شور التقدير، ويحمِّ

أدباء املهجر يف اجلنوب. اإىل زمالئه من ا

وُرزق ال�شاب، يف ه������ذه ال�شنوات، بابنته 

الثاني������ة )1957( الت������ي توفيت يف حلب عن 

أ�شهر، وابنته الثالثة )1958( الطبيبة  ت�شعة ا

الت������ي اأ�شيبت، من بعد، مبر�ص عاٍت توفيت 

عل������ى اإثره )2004(، بعد اأن اأجنبت ولداً هو 

الي������وم طبيب يخت�ص يف طب العيون. ووجد 
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ال�شاب، على مرارة حزنه لفقدها، العزاء يف 

ا�شرتاحتها مما كانت تعاين منه. 

ه له، ومكوثها لديه �شهراً  مِّ
أ ونَِعم بزيارة ا

يف بيت������ه يف »ح������ي العجوزة«، قب������ل اأن تعود 

خ������رية. اإذ مل يرها بعد اأن  ع������ودة الرحيل الأ

عها يف مطار القاهرة. ومن ثَمَّ وقف على  ودَّ

قرها، يف حلب. 

وداأب، م������ن ناحي������ة اأخ������رى، على تفقد 

ى  الكتب املعرو�شة على ر�شيف ما كان يُ�شمَّ

زبكية« الذي ورد ذكره  يف القاه������رة »�شور الأ

من قبل. ويف مكتبته اليوم كتب نادرة مل يكن 

ليجدها اإل يف هذه ال�شوق. وقد مرَّ بها، بعد 

مور تغريت فيها. �شنني، فوجد الأ

وا�شتجاب، يف ه������ذه املرحلة، مع ما هو 

في������ه، اإىل رغب������ة �شديقه عا�ش������م البيطار، 

ف�رِشكه )1959( يف تاألي������ف كتاب »الت�شهيل 

دب العرب������ي احلديث« لطلبة  يف درا�ش������ة الأ

ال�شهادة الثانوية. 

ويف ذاك������رة ال�شاب، اإىل الي������وم، حدثان 

طريفان وقع������ا قريباً من ح������ي احل�شني، ل 

ميك������ن اأن ين�شاهما. كان يقطع الطريق يوماً 

فيه، و�ش������وت مذياع ينبعث من اأحد املحاّل، 

بة ت�ش������ي قريباً منه، يف  أة منقَّ فاأب�������رش امرا

الجتاه املخالف. فلما حاذتْه ا�شتجابت لنغم 

بت منه وجهها،  غنية، فرفعت يده������ا وقرَّ الأ

وحّرك������ت ج�شدها حركة لولبي������ة ا�شتجابت 

فيها للنغم، و�شحكْت يف طريقها وهي تتابع 

النغم وتغّنيه! 

والث������اين مّت يف حفٍل جام������ع كانت تُن�َشد 

فيه بع�ص املو�شحات الدينية، يف اأول الليل. 

وقد اأقبل ال�شاب اإليه مع عدد من اأ�شحابه، 

اأغراه������م ال�شوت. فلما و�شلوا اجلْمع �شبقه 

اأ�شحابه اإىل الكرا�ش������ي الفارغة، ف�شغلوها، 

وو�شل ال�شاب املتاأخر عنهم، فلم يجد لنف�شه 

كر�شي������اً يجل�ص فيه. فوقف يتطلع يف احلفل 

أ�شه عن زمالئه وقد ا�شتغل  املجموع، ويدير را

بع�شه������م املوق������ف، فاأخذ ينظ������ر فيه نظرة 

ك، وهو ي�شحك، كّفيه بها!  ال�شماتة، ويحرِّ

أة بدينة كان������ت جتل�ص قريباً  وراأت ام������را

منه������م، ما يج������ري، فنه�شت ع������ن كر�شيها، 

فاختطفت ال�ش������اب واحت�شنتْه وهي تبت�شم 

له! 

وج������د ال�ش������اب نف�ش������ه يف مقع������د مريح 

فا�شرتخ������ى، وغا�������ص يف الطّي������ات الدافئة! 

أة نظره������ا اإىل زمالئه، يف ردٍّ  ل������ت امل������را وحوَّ

وا�شح على �شماتتهم. وا�شتدعى املوقف من 

ال�ش������اب، بعد اأن ا�شتجاب له، اأن يدير عينيه 

يف زمالئه، وير�ش������م باأ�شابعه حركة يرّد بها 

�شماتتهم. وقال له������م بعد اأن غادروا احلفل 

عائدين:

قوين، مل اأجل�������ص اإىل اليوم جمل�شاً  - �شدِّ

أْرَوَح من هذا املجل�ص! أدفاأ ول ا ا
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أنف�شه������م، بعد اأن عادوا  ووج������د الزمالء ا

اإىل ال�ش������ام، يتندرون باأخب������ار اجلل�شة التي 

جل�شوها تلك الليلة، اإذ لي�ص يقع مثلها، كما 

أة فيه، ول  ظلوا يقولون، يف بلٍد ل تلك املرا

الرجل، ما ي�شل بهما اإىل هذا احلّد من روح 

عابة وَظرفها! الدُّ

 ال�شاب، بعد عودت������ه من القاهرة، 
ِّ

ُع������ني

�شاً يف حلب، يف ثانوية املاأمون التي كان  مدرِّ

يعمل فيها، قبل �شفره. فلما انتهى اإليه، من 

يفاد، انْفكَّ عن عمله،  دم�شق، خر تديد الإ

أ يهيئ نف�شه للعودة اإىل القاهرة. وبدا

¥µ
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آثار ندمي حممد جت������وال املدقق املكت�شف يجد  من يتج������ول يف ت�شاري�س ا

الم قد اخرتقت اأعماق كلماته من �شعر ونرث. الهموم واالآ

ليم هو الذي  مل على الهم ويق������ول: العذاب االأ واإن كان القامو�������س يغلب االأ

يبلغ غاية البلوغ.

مة ولكن  أو كارثة ناء بها كاهل االأ اأما الهم فهو القلق على اأمر عزيز تردى ا

مل بالت�شحيح. ثمة �شعاع من االأ

حمامي واأديب وباحث �شوري .

العمل الفني: الفنان علي الكفري. 

❁❁

ò

�آالم وهموم ندمي حممد

اأحمد عمران الزاوي

❁
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ولكنهما كانا �أقنومني مقيمني يف �صدره, 

وقد بلغ �لياأ�س فيهما مد�ه لدى ندمي, جميع 

ما كانت مت������ور به تيار�ت �ل�ص������در �أف�صاها 

�ل�صعر:

ف�ص������ل عاطفي, ومر�س لي�س لل�صفاء منه 

رجاء, وفق������ر �أحوج������ه �إىل جميع �حلاجات 

أربعمئة  أنني كتبت عنه كتاباً �أربى على � م������ع �

�صفحة.

للحقيقة-  البد من �العرت�ف -�إي�صاحاً 

�أن كتابي وع�رش�ت �لكتب ال ت�صتطيع �أن تفي 

هذ� �لعمالق حقه من �لتعريف.

هنا:

ألقي �صعاعاً من �ل�صوء  يف هذه �لعجالة �

على ز�وية من زو�ياه.

الم �لتي ��صتبدت  �أال وهي: �لهم������وم و�الآ

بحياته, ��صتب������د�د �لطغاة بعبيدهم كثري من 

دب������اء و�ل�صعر�ء ال يرون  �لنا�������س حتى من �الأ

فيه غري ماجن خليع.

مل ينف�ص������ل ن�صاطه �لفك������ري عن ن�صاطه 

أو  أة � �جل�ص������دي فهو د�ئماً من �لكاأ�س �إىل �ملر�

�إىل كليهما يف وقت و�حد �إنه �بن برد �لقرن 

�لع�رشين.

وىل  أه من حروفه �الأ أنا من قر� ولكنن������ي و�

أز�ل  ور�فقه قر�بة ن�صف قرن ر�أيت فيه وما �

خرون. آه وير�ه �الآ �أرى غري ما ر�

نثى  قبل كل �شيء ل ي�شتط������اع اإخراج الأ

ن�شانية. من احلياة الإ

أة  آدم و�شميت امرا فقد ولدت من �شل������ع ا

نها من امرئ اأخذت. لأ

ني�ص لوحدة اآدم. وكانت الأ

أب������اه واأمه  وم������ن اأجله������ا يرتك الرج������ل ا

ويلت�شق بها فيكونان ج�شداً واحداً. 

)التكوين 24-23/2(

عبلة كانت درة ق�شائد عنرتة

وفاطم حتكمت يف امللك ال�شليل

واملتنبي قال فيها دون اأن ي�شميها:

عبثًا ال�شم�س  التاأنيث ل�شم  وما 

ل��ل��ه��الل ف����خ����رًا  ال���ت���ذك���ري  ول 

خيلية  وع������زة كث������ري وبثين������ة جمي������ل والأ

وتوبة.

عفواً فما ق�شدت الترير بل هو ا�شتعرا�ص 

التكوين فاإن اأحب ندمي فما كان ترداً على 

الطبيعة ولكن اإخال�شه لذلك احلب الفا�شل، 

خرين  ه������و ما مييز ذلك احلب ع������ن حب الآ

ولكن هذا احلب الذي ظل مقيماً يف �شدره، 

والذي �شاخت �شلوعه ومازال احلب متوهج 

العينني واخلدين.

هذا احلب من عمق������ه العميق ور�شوخه 

كيد الأ

مل يك������ن اأمري حياة ندمي لوح������ده بل ثمة 

أثراً أبعد ا اأمري اأقدم عمراً وا
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فاأنا الذي رافقه اأكرث 

أه  من خم�شة عق������ود وقرا

من اأول حرف.

اأعرف اأن اأول همومه، 

أ�شدها حف������راً يف ذاته،  وا

كانت همومه على اأمته.

ولد يف �شنة 1911

 1926 �شن������ة  ويف 

اأي يف منت�ش������ف العق������د 

الثاين من عمره األقى يف 

املهرج������ان ال������ذي اأقامته 

لييك بريوت ق�شيدة يف 

منا�شبة امل�شانق التي علق 

بها جمال با�شا ال�شفاح �شهداء لبنان و�شورية 

قال فيها:

فلين�شكب ال��ن��ا���س  دم���ع  ع����ذرت 

ي�شكبا ف��ل��ن  دم���ع���ي  ول���ي���ع���ذروا 

اأث������م������ن م������ن اأدم�����ع�����ن�����ا ك��ل��ه��ا

غ��ي��ب��ا ال���������رثى  يف  ط���ل���ي���ل  دم 

آخ����ر م�������ش���ى ج����م����ال وم�������ش���ى ا

)�(
اأ���ش��ل��ب��ا اأو  ك���ان  م��ث��ل ج��م��ال 

غ����ريه اإىل  ن������ري  م������ن  ون�����ح�����ن 

ف���ه���ل وج����دن����ا م��ن��ه��م��ا م��ه��رب��ا

ب����ل����ى ن�����ن�����ادي ي����ع����رب����ا ي���ع���رب���ا

ط���غ���ى ع��ل��ي��ن��ا ال���ن���ري ي����ا ي��ع��رب��ا

ت�ش������اءل النا�ص الذين �شمع������وا منه هذه 

ال�شواع������ق م������اذا �شتك������ون عليه ح������ال هذا 

الفتى؟

قبل انت�شاف العقد الثاين من عمره قارن 

ب������ني النري الرتكي املط������رود والنري الفرن�شي 

اجلديد فلم ير فرقاً اإل يف الق�شور.

تذكر النا�ص: حممد بن اإدري�ص ال�شافعي 

الذي حف������ظ القراآن وهو اب������ن �شبع وموطاأ 

فتاء يف  مال������ك وهو ابن ع�������رش وجل�������ص لالإ

اخلام�شة ع�رش.

أبا العالء وهو يف الثالثة ع�رش  وتذك������روا ا

أباه بف�شفا�ص من ال�شكوك. يرثي ا

عنهم جهينة  ي��ا  يقنيًا  ���ش��األ��ت 

فلم تخربيني با جهني �ش�ى الظن
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م�شائاًل اأزال  ل  تعهديني  ف���اإن 

فا�شتغني اليقني  اأع���ط  مل  ف���اإين 

وقال������وا من ي�شتطي������ع اأن يتنباأ مبا �شوف 

يكون م�شتقبل هذا ال�شتثنائي.

ولكن الرياح كثرياً ما جتري عك�ص ا�شتهاء 

ال�شفن.

فاحلي������اة التي زودت������ه بالنب�ص العبقري 

ت حياته  انعطف������ت علي������ه بالنواجذ وم������الأ

باخلطوط ال�شوداء التي رافقته اإىل القر.

- ف�ش������ل عاطفي زل������زل كيانه فقال فيه 

�شعراً كاأنه اجلمر.

- ومر�������ص امت�ص �ش������دره حتى اأ�شحى 

�شدراً من خ�شب.

- وفقر جعله يف حاجة اإىل كل �شيء.

مة  - وهم������وم قومية افرت�شت كي������ان الأ

)2(
واأقامت اإقامة الذي ل يرمي

واإذ قلنا ، رافقته اخلطوط ال�شوداء حتى 

القر

أنها دفنت مع������ه بل ا�شتمرت  ف������ال نعني ا

آثاره تعبث يف اأخباره وا

فقد:

- من������ح و�شام ال�شتحق������اق باملر�شوم 75 

تاري������خ 1994/9/25 ووفات������ه ح�شل������ت يف 

.1994/1/17

عالم خم�شة جملدات  - اأ�شدرت وزارة الإ

عمال الكاملة«  يف ع������ام 1996 و�شمته������ا »الأ

وه������ي وقد جتاوزت األفي �شفحة مل حتتو اإل 

)3(
على اأقل من �شد�ص »اأعماله الكاملة«.

وكان قد �شدر عن الوزارة يف �شنة 1979 

ديوان اجلواهري

ن، وق������د م�شى عل������ى موته ما  حت������ى الآ

يقرب الع�رشين عاماً ل يزال يجهله الكثريون 

دباء منهم. حتى ال�شعراء والأ

قلة من ذوي املواهب رافقها هذا اخلط 

�شود الأ

أب������و احل�شن علي ب������ن العبا�ص الرومي  فا

أبا عبادة  أبو تام( وا عا�رش حبيب بن اأو�ص )ا

البح������رتي ومل يكن يقل عنهم������ا اإن مل يكن هو 

�شعر. الأ

ومع ذلك طم�������ص ا�شمه يف حياته ومات 

م�شموم������اً بقطع������ة »اللوزينج« الت������ي اأطعمه 

اإياها وزير املعت�شد الذي �شاأله حينما ا�شتد 

به ال�شم. 

أين اأنت ذاهب ؟ اإىل ا

أر�شلتني. قال له الوزير:  قال: اإىل حيث ا

�شلم يل على والدي. 

اأجابه اب������ن الرومي: لي�������ص طريقي اإىل 

الن������ار. منذ بدء �شن������ي املراهقة طفق يقي�ص 

فراد بامل�شط������رة القومية  قام������ات الأمم والأ

لق������د �شمعه النا�ص يتدف������ق حمماً قومية من 

عل������ى من������ر الالييك يف ب������ريوت ومل يكن قد 

اأكمل عقداً ون�شف عقد من ال�شنني.
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وظلت هذه امل�شط������رة يف متناول ذراعه 

حتى م������ات وحينما افت������ن ال�شوريون بعبد 

م������ة اجلديد كان  أوا فيه نبي الأ النا�������رش ورا

ندمي م������ن املفتونني فنظم يف مدحه ق�شائد 

�شيغت كلماتها من الذهب.

- الثورة اخل�رشاء اأو عبد النا�رش يتكلم 

وتقع يف 93 بيتاً

أبيات - مولد املجد وتقع يف 110 ا

- اأفق الن�شور وتقع يف 83 بيتاً

له وتقع يف 63 بيتاً - وهذا الإ

- �شعلة الكرياء وتقع يف 19 بيتاً

وىل: قال بل�شان عبد النا�رش يف الأ

ال�شعب اأنا من عروق  ل تعجب�ا 

اأ����������ش���������ل���������ي وان�������ت�������م�������ائ�������ي

م��������ن ق����ل����ب����ه ن����ب���������ش����ي وم�����ن

������ش�����خ�����ى غ����ذائ����ي اإمي�������ان�������ه الأ

�������ش�������ري������ة ال������ف������ت������ح امل��������������ؤزر

ه�������������ّد زاأرت�������������ه�������������ا ح�������دائ�������ي

ويف الثانية يتحدث اإليه فيقول:

ه������������رام ع�����ش��ف ي�����ا اأ�����ش����م����ر الأ

وخ����ط����ر م�����ه�����ل  ل  خ������ط������اك 

اأن��������ت وح��������دك ل ����ش���الح ق�����م 

وع�������م�������رو م��������ع��������اوي��������ة  ول 

ويف الثالث������ة والرابع������ة واخلام�ش������ة ظل 

يرى:

نقاذ  يف عبد النا�رش مل������كاً من ملوك الإ

�شخ دماء العروبة يف عروق امل�رشيني ورفع 

الراية ف������وق �شورية ولبنان واليمن واجلزائر 

وعمان.

ولكن:

حينم������ا �شمع خطابه ال������ذي ت�شاءل فيه 

اأمام اجلماهري »نقاتل اأم جنامل« ثم ما لبث 

أ�شلم. اأن قال: بل جنامل فذلك ا

كتب ندمي: حتت عنوان نقاتل اأم جنامل 

ثالثة ع�رش بيتاً بداأها بقوله:

ج��م��ال ي����ا  اأم جن���ام���ل  ن���ق���ات���ل 

����ش���األ���ت وم����ا ب���ع���ادت���ك ال�������ش����ؤال

وانتهى بثالثة خطوط من النقاط لتليها 

َع  مر َوَوقَّ كلم������ة هنا يقف القلم لرنى مئاآل الأ

حتتها.

وحينم������ا كرثت املجامل������ة وتطورت على 

مل يف العودة اإىل  جميع ال�شعد وانطف������اأ الأ

امل�شار ال�شابق و�شع »فرعون«  تلك الع�شماء 

التي بلغت �شبعمئة بيت

أيها الق������ارئ يف ال�شعر العربي  لن جتد ا

قدميه وحديثه ق�شي������دة موؤلفة من �شبعمئة 

بيت يف هجاء �شخ�ص واحد.

نعم كتب التوحيدي خم�شمئة �شفحة يف 

مثالب الوزيرين ولكنها كانت من النرث الذي 

بداع. بلغ قمة الإ

نع������م لي�������ص يف ال�شعر العرب������ي ق�شيدة 

موؤلفة م������ن �شبعمئة بيت تدور جميعها حول 

هجاء �شخ�ص واحد
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أي�شاً لي�ص يف ال�شع������ر العربي ما  ونع������م ا

بيات م������ن كاريكاتورية  يفوق م������ا يف تلك الأ

خالقة

اأم���������ن���������اء ع�����ر������ش�����ك خ���م�������ش���ة

ك�����������ال ت��������ع��������ني وت�����������ش�����ت�����ع�����ني

ل���������س وج����ا�����ش����������س ون���خ���ا����س

واإق���������������������ع���������������������ة ودوي������������������������ن

ج��ع��ل���ا م���ن ال����ح���ل ال��ن��ف������س

اأه�����ي�����ن������ا اإذا  ي������ه������ان  ف�����م�����ه 

ال���ق���م���ام���ة اأك��������������ام  اأي  م������ن 

ك������������������ان ه������������������ذا الحت������������������اد

م���������ش����غ م�����ق�����ي�����اأة واأم�����������ش�����اج

)�(
ت�������������������راق وت�����������������ش��������ت��������ع��������اد

ف�����������رع������������ن ه��������������ذا ج������ن������دك

امل�������خ�������ذول ي���ل���ف���ظ���ه اجل������الد

اأب��������������ه��������������م ب���������ه���������م ت�������زه��������

ب�����ح����دت����ه����ا وع����زت����ه����ا ال����ب����الد

ولكن حينما م������ات عبد النا�رش راح كما 

يقولون ال�شكر وجاء الفكر

�شم�ص باندونغ انطفاأت

أ�شوان كاأنها  والدموع تتدفق من ماآق������ي ا

اجلمر

وبكاء القناة ميالأ عنان ال�شماء

وظ������الل الوح������دة تال�ش������ت ع������ن �شاحة 

ال�شيا�شة.

يتٌم اكت�شح امل�شاع������ر العربية من اأق�شى 

مة اإىل اأق�شاه������ا عند موت عبد النا�رش، 
الأ

ندمي ذلك ال������ذي امتلكته العواطف القومية 

اإذ راأى تلك الروا�شي تتزلزل وتندك قفز من 

فوق هجائه الفرعوين ورث������اه رثاء مب�شتوى 

مة وو�شع للرثاء عنواناً معراً اأ�شدق  نكبة الأ

تعبري عن الكارثة.

»�شمت الرعود« ذل������ك هو عنوان الرثاء 

وحينم������ا �شاألته عن ال�شب������ب يف اختيار هذا 

العنوان قال:

مثلم������ا ي�شمت غ�شب ال�شم������اء ب�شمت 

مة ب�شمت  آم������ال الأ الرع������ود هكذا �شمتت ا

عبد النا�رش. 

ظل ال�شمت العربي موتاً �رشيرياً

مة وا�شتل������م القيادة  حت������ى �شاء ق������در الأ

�شد القائد اخلالد حافظ الأ

م������ة الياب�شة تكت�شي  لق������د راأى عيدان الأ

مل باأوراق الأ

أيب�شها  أ�ش������الك ال������ورد التي كان ق������د ا وا

الت�شحر ت������ورد وتزهر من جدي������د فانطلق 

بحنجرة العندليب:

وم�����ش��ى ح���اف���ظ وج���ه���ا م�����رسق��ًا

وج����ب����ي����ن����ًا ف����ي����اأت����ه ال����ك����ربي����اء

وم�����ش��ى ح���اف���ظ ق��ل��ب��ًا م���ؤم��ن��ًا

و����ش���م���ريًا ك�����ش��ن��ا ال�����ش��ب��ح ���ش��ن��اء

ف���ج���ن���ى ح�����ّب�����ًا واأح������ي������ا اأم������اًل

���ش��اء اهلل  ر�����ش�����ل  �����ش����اء  وك����م����ا 
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مة وظل  لق������د وقف قلبه وقلم������ه على الأ

حت������ى انطفاأ النور م������ن عينيه وقلمه حمدقاً 

مة واآلمها يف �شورية وم�رش ولبنان  باآمال الأ

وفل�شطني والعراق واجلزائر و�شواها.

:
)5(

قال مارون عبود

�ش����ؤون  ت�ش���غله  النب���ي  مث���ل  »ال�ش���اعر 

اجلماعة كاأنه ال��شي عليها«.

نعم:

ه������ذه الو�شاية الت������ي فر�شتها الظروف 

ت ندمي  القومي������ة ال�شاخن������ة هي التي م������الأ

بالهم������وم القومية وهي الت������ي فر�شت تعدد 

املواقف ال�شعرية حتى جتاه ال�شخ�ص الواحد 

تزامناً مع تعدد مواقف هذا ال�شخ�ص.

قلنا:

نه العربي ال�شميم كان يقي�ص مب�شطرة  لأ

ف������راد بامل�شطرة  العروبة قام������ات الأمم والأ

القومي������ة قال ما قاله يف عب������د النا�رش ويف 

نه كان يرى  أقاليم لأ أف������راد واأمم وا �شواه من ا

نف�شه و�شي اجلماعة فكانت عنا�رش ر�شالته 

موا�شيع �شعره ، اأما همومه اجل�شدية وف�شله 

العاطفي وفقره وانف�شا�ص النا�ص عنه فتلك 

مة العظيم. هموم ثانوية اأمام هم الأ

مة العظيم«. »هم الأ

تلك الثالثية ه������ي فر�ص عني عر عنها 

بقوله:

امل��ف��ت��دى ال�����ط����ن  م�����ش��ي��ح  اإن 

ي�����ش��ل��ب��ا واأن  ي��������ؤذى  اأن  لب�����د 

:
)6(

وقال فيكتور هوغو

»اإن اهلل خل������ق ال�شاع������ر مبر�شوم خا�ص 

لفاظ  ن الأ يخ�شن ويرق يف ق�شيدة واحدة لأ

أوت������ار العود ال������ذي يطلق ب������ه اللحن  ه������ي ا

ثر مهما كان  و»املخيل������ة« هي راديو يلتقط الأ

أبداً. �شعة ا دقيقاً والقريحة م�شكاة تبعث الأ

أق������وال هوغو يف ال�شعر وال�شاعر تنطبق  ا

تاماً على ندمي و�شعره

فاخل�شو�شية هي املر�شوم واملر�شوم هو 

لفاظ تكاملت لديه  �شبغة اهلل وال�ش������ور والأ

وتار يف الع������ود واملخيلة تلك التي  تكام������ل الأ

تل������د اأفكاراً يكلمك �شمته������ا كاأنه �شنوج من 

النحا�ص والقريحة تلك امل�شكاة، التي حتولت 

يف �شعره اإىل ع�ش������ا يلهب بها ظهور الطغاة 

حا�شي�ص جعلت������ه يتفّطر عذاباً على  تل������ك الأ

الفالح وراء ثوره وحمراثه

وحزن������اً على ذلك املع������دم الذي يعر�ص 

أ�شقاءها بثمنها ابنته اإىل البيع ليطعم ا

أنه قال: روى اجلاحظ عن ابن عبا�ص ا

أو اأف�شد قيل  أو تع������دى ا اإذا كف������ر اجلني ا

�شيطان فاإن قوي على احلمل والبنيان.

قيل: مارد فاإذا زاد فهو عفريت.
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يف ق������ول اجلاحظ واب������ن عبا�ص مراتب 

ي�شتطي������ع اأي ق������ارئ اأن ي������رى ن������دمي م������ن 

)7(
خاللها.

:
)8(

أُثر عن العقاد قوله ومما ا

لفاظ الباهرة  »لي�ص ال�شاعر من ياأتي بالأ

والتفاعيل واملج������ازات البيانية ولكن هو من 

أف������كاره ويخرجها م������ن نف�شه مثلما  يتمث������ل ا

ت�شنع النحلة �شهدها فالفكرة ل تغدو �شعراً 

اإل اإذا مرت بخاليا النف�ص وخ�شعت لعملية 

لفاظ وامل�شاعر وعرت  كيماوية مزجت بني الأ

عن هذا املزيج باأبيات موزونة ومقّفاة«.

مثل������ة على تعريف العقاد  لعل اأ�شدق الأ

لل�شاع������ر ما ج������اء يف �شعر ن������دمي حممد اإذ 

قال:

ال� يف  حتفر  حني  الزه�  ي�شجد 

ال�شعراء ق�شائد  خ��ط��اه��ا  اأف���ق 

مطلع الفجر من اأناملنا ال�شمر

��������ش��������اء وف����ي����ه����ا م������غ������ارب الأ

وقال:

ال�شاعر رى  لأ اأع�����س  مل  اأم  ي��ا  اأن���ا 

ال����ك����ائ����ن����ات يف  ي�����ك������ن  م���������اذا 

احل�شن م�رسجة  فقيل  و���ش��ف���ه 

ال�����زه�����رات ال���ع���ب���ري يف  و����ش���ك���ر 

الن�ر بركة  يف  الغ�شيل  والن�شيم 

وع������ني ال����ك�����اك����ب ال�������ش���اه���رات

ع�����ش��ار وامل����ارد ال��راك��ب وزئ���ري الأ

ال����زوب����ع����ات ����ش���ه����ة  ل����ي����اًل يف 

ه����� ����ش���يء ول���ي�������س ���ش��ي��ئ��ًا ف��ه��ل

امل���ع���ج���زات ����ش���ان���ع  اأم  ي����ا  ه����� 

قد �شمعت البدر اجلميل يناديه

م����ه����ات ط�������ف�������ال ل����الأ ن��������داء الأ

ف�شاح املوجز: بعد هذا الإ

مل يف �شعر ندمي  وقبل تقدمي مناذج من الأ

اأ�شع ب������ني يديك فقرة م������ن املقدمة النرثية 

ول من »اآلم« ع������رف فيها روؤيته  للكت������اب الأ

ملاهية ال�شعر.

ومراحل �شريورته بدءاً من بدء امل�شاعر 

حتى ي�شبح خملوقاً �شوياً

قال: مثلما:

للمو�شيق������ى قواع������د واإن مل تك������ن مقيدة 

بلحن.

وللر�شم خط������وط واإن مل يك������ن حم�شوراً 

ب�شكل.

هكذا ال�شعر فهو واإن مل يكن مقيداً بفكرة 

اأو حم�ش������وراً بتعبري فاإن ل������ه قاعدتني هما: 

وزان وله خطوط اأهمها: اللغة والأ

الفكرة: لكي تكون الوحدة واملو�شوع.

أبي������ات الق�شيدة  وال���روح: لك������ي تعم������ر ا

باحلياة.

والعمق: لكي ل تطفو الفكرة اإىل ال�شطح 

املبتذل.
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أولئك وتكون  والفن: لكي يتم اجلمع بني ا

الديباجة وال�شفاء.

يف ه������ذا الق�شطا�ص وزن������ت �شعري فاإن 

أبغي فهذا �شويقي  بخ�شت فنف�شي اأبخ�ص وما ا

)9(
ومنه اأجدح.

م���ر����ش���ه ال�����دائ�����م وم�����ا ق�����ال ف��ي��ه 

ربعة: الأ

املر�ص والف�شل العاطفي والفقر واجتناب 

النا�ص

ترافق������ت م������ع حي������اة ندمي �شكن������ت فيه 

لترمي

ومن املر�ص كتب بخط يده نرثاً

»بع������د اأن ا�شتفحل اأدخل������وين يف م�شفى 

أنني مري�ص بالتدرن  »بحن�ص« بلبنان بداعي ا

طباء  الرئ������وي املتط������ور �رشطانياً بزع������م الأ

أ�شف������ى بعك�ص ما ق������رروا ثم عدت معافى«  وا

خري لقد  أ�شبوعه الأ قال من كان اإىل جانبه يف ا

خرية هذين البيتني: اأملى يف ح�رشجته الأ

����ش���ي���ذك���رين غ������دًا اأه����ل����ي ك���ث���ريًا

وي�������ش���األ ب��ع�����ش��ه��م ع��ن��ي ط���ي��اًل

فلن ي��ج��دوا ول��� راح����ا وج���اوؤوا

�شبياًل ع��ن��دي  اإىل  ي��ه��دوا  ول���ن 

حينما عاوده املر�ص

نقلت������ه ب�شيارت������ي اإىل م�شف������ى املوا�ش������اة 

بدم�شق كان منديله مبل������اًل بالدم الذي كان 

ينزف مما تبقى يف �شدره من رئة.

كان منديل������ه ي�شتقب������ل الدم������اء منها ما 

كان������ت حمراء ومنه������ا ما كان������ت �شاربة اإىل 

ال�شواد وكان ج�شده قد حتول من الهزال اإىل 

خيال.

أ�������رشف الدكت������ور حمم������ود �شع������دة على  ا

معاجلته وظ������ل حتت عنايته حت������ى ارتدت 

اإلي������ه العافية املمكنة التي عا�ص بها اأكرث من 

ع�رشين عاماً.

قال يل قبل حوايل �شهرين من وفاته:

لقد وقع علي م������ن �شوء احلظ ما مل يقع 

على غريي

ف�شلت يف حياتي العاطفية وزحف املر�ص 

ر�ص  يرعاين مثلما يرعى الث������ور ح�شي�ص الأ

وهجرين عطف النا�������ص حتى عطف والدي 

واإخوتي.

ن: والآ

و�شلت اإىل مرحلة من العذاب اأعجزتني 

عن التحكم، حتى مفائ�ص ج�شدي ف�شارت 

ت�شدر دون �شوابط.

خرية  واإذ اأتن������ى على الق������در اأمنيتي الأ

فهي اأن ميتني حت������ى ارتاح اأو يذهب بعقلي 

فال اأعرف ما ي�شدر عني معاناتي اليوم هي 

 
ّ
مع هذا الوعي ال������ذي مل يتاأثر مبا وقع علي

من �شعف وم�شائب ج�شدية بل ظل يكلفني 

ما ل ت�شتطيعه قواي.

أ�شم������ع واأرى واأعرف  أن������ا الذي كن������ت ا وا
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عن������ه كل �شيء كنت مدركاً ج������داً اأن املقارنة 

أي������وب التوراة وبني حماب�شه  بني اآلمه واآلم ا

وحمب�شي ابن املعرة تنطوي على عدم املعرفة 

مبدى كوارثه.

لم اأيوب ك�شف اهلل عنه ال�رش  -فنبي الآ

أربعة  وبارك اآخرته اأكرث م������ن اأوله وكان له ا

بل  ألف������اً من الغنم و�شت������ة اآلف من الإ ع�رش ا

أتان وكان له  أل������ف ا أل������ف فدان من البقر وا وا

�شبعة بنني وثالث بنات وعا�ص بعد ما تعافى 

مئ������ة واأربعني �شن������ة وراأى بنيه وبني بنيه اإىل 

أربعة اأجيال ومات بعد ذلك معافى و�شبعان  ا

يام«. الأ

)اأيوب، 17-12/42(

لم اإىل 
وجاع والآ اأما ندمي فقد رافقته الأ

القر.

أبو العالء كان رهني املحب�شني »حمب�ص  - وا

العمى« و»حمب�ص الروح يف اجل�شد:

أم������ا ن������دمي فقد كان ره������ني عدد من  - ا

املحاب�������ص مل يبارحه اأي منه������ا حتى بارحته 

احلياة.

- حمب�������ص املر�ص الذي ظ������ل يرعاه كما 

ر�ص. قال مثلما يرعى الثور ح�شي�ص الأ

- وحمب�ص الف�ش������ل العاطفي الذي ظلت 

نريانه م�شتعلة بني اجلوانح.

- وحمب�ص الفقر الذي اأحوجه اإىل جميع 

احلاجات.

- وحمب�ص انف�شا�ص النا�ص عنه ابتعاداً 

عن العدوى.

هل حتى  - وحمب�������ص فق������دان حمب������ة الأ

خوة. الوالدين والأ

خري ال������ذي يتفق فيه مع  ث������م املحب�ص الأ

اأبي العالء ه������و حمب�ص روحه يف ج�شده هي 

دائم������ة التاألق واجل�شد دائ������م التداعي وقد 

فر�ص عليها اأن تعي�ص يف تلك اخلربة.

قل������ت: لقد عاد م������ن املوا�ش������اة بالعافية 

املمكنة.

قا�شداً: كيف تكون كاملة يف ج�شد فقد 

رئته اليمنى وق�شماً من الي�رشى؟

كيف تكون كاملة بهذه الثمالة الرئوية؟

هذا:

أبعاد مر�شه: بع�ص ما قاله يف ا

ف��ان��ه��رت ال����داء  ف��م  رئ���ة م�شها 

ك����ط����ني رخ��������� ب����ب����ي����ت خ������راب

و����ش���ل����ع ك���اأن���ه���ا ق��ف�����س ال��ط��ري

ب����������اب ع����ج����اف م���ف���ت����ح���ة الأ

ون�����ش��ي��ح م���ن زه�����رة ال��ق��ل��ب يف

احل���ل���ق م���ري���ر ك���اأن���ه م���ن ���ش��اب

���ش���د و���ش��ع��ال ك�����ش��اح��ق ال��ك��رز الأ

ك����������اب الأ ال���ع�������ش���ري يف  ب���ئ�������س 

والعرق اللحم  يف  ت��دب  ون�شال 

ع�������ش���اب دب���ي���ب ال��ل��ه��ي��ب يف الأ
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عني لت�شاأل  حتى  ج�شمي  خ��ف 

جلبابي ويف  مقعدي  يف  ال��ع��ني 

م��ائ��ت ال��ل���ن ���ش��ائ��ع ال��ل��ف��ظ يف

احل��ل��ق ك���اأين م��ف��ّرغ م��ن اإه��اب��ي

م�����ش��ي��ي عليه ال�����رتاب  ي��ح�����س  ل 

ال������رتاب وراء  اأم�������ش���ي  ف����ك����اأين 

البدء م��ن  ���ش��ديء  �شيف  وك���اأين 

ال���������رتاب يف  م����ع����ف����ر  �������رسي������ع 

ويف ق�شيدة اأخ������رى و�شف هذا املر�ص 

ألزم������ه الفرا�ص  أقع������ده عن احلركة وا الذي ا

بيات: منها هذه الأ

�شميمي يف  ت�����ش��ه��ق  ب���ي  م���ا  آخ  ا

ف����اج����ر ق����اح����م ب���خ���ط���� م��ري��ب

���ش��ع��ال �����رسي����ر  وت�������ش���ّل���ع���ت يف 

خ�����ش��ن اأج��������ف �����ش����ديء رت��ي��ب

وت��ل��ّم�����ش��ت يف غ���ي���اب���ة ����ش���دري

الني�ب حتت  العظام  زحن  مثل 

باأظفار اأف��ع��ى  اأح�����س  لقلبي  م��ا 

امل���ع���ط����ب رك�����ن�����ه  يف  مت�����ّط�����ت 

العمق م��ن  و�شلت  �شلبه  نب�شت 

ل����ب����اب����ًا م�������ش��������س ال��ت��خ�����ش��ي��ب

م��رًا غ��ب�����ش��ًا  ف��م��ي  ع��ل��ى  �شيحته 

ك���م�������ش���ف����ك ح���ن���ظ���ل م�����ش��ب���ب

���ش��ف��ت��ي م��ل��ح��ة وف�������ق و����ش���ادي

ب���������رد له���������ث ب����ل����ف����ح م����ذي����ب

دمًا على ج�ع منديلي اأفنى  اأنا 

اخل�شيب الغطاء  حتت  و�شمتًا 

و�شف عجيب دقيق وعميق وحمزن.

حتى لتب������دو جتاهه ق�شي������دة »امل�شلول« 

خطل ال�شغري من الالهثات فال ت�شتطيع  لالأ

اللحاق.

نا�شيد نظر نظرة �شاملة اإىل  يف اأح������د الأ

جمي������ع ما كان يعانيه من مر�ص وف�شل وفقر 

وبوؤ�ص وانحطاط ج�شدي فقال:

األن����ت ح��ت��ى  لم  الآ رّو���ش��ت��ن��ي 

ع�شيًا �شعبًا  كان  ما  قيادي  من 

واأحلت متت�س من �شفتي الهم�س

مي�������اء م���ن ن��اظ��ري��ا ومت���ح���� الإ

���ش���ت��ي ي��خ��ب  اإن  ق��ل��ب��ي  ع��ف��� 

وانهد على م�شجعي عياء وعيا

�شمعًا اأك����رث  وك��ن��ت  ت��دع���  ك��ن��ت 

ع��ن��دم��ا ك��ن��ت ي���ا ف��������ؤادي ق���ي��ا

الف�شل العاطفي

اأحبها حباً تلكه فكان له عبداً

كان يراه������ا يف جميع ما ت������راه عيناه يف 

ر�ص  ال�������رشق والغرب يف امل������اء والهواء يف الأ

وال�شماء.

لقد طغ������ى عليه هذا احلب فكان �شوته 

و�شمت������ه وحركته و�شكون������ه و�شهيقه وزفريه 

وا�شطرابه وحياءه.
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اأنِت يف ال�رسق حني اأنظر والغرب

وال�������ش���م���اء وال��������رثى  امل�������اء  ويف 

و�شك�ي ���رسب��ت  اإذا  خ��م��ري  اأن���ِت 

ح���ني اأ����ش���ك���� ول����ع���ت���ي وب��ك��ائ��ي

اأنِت �شمتي واأنِت نطقي و�شهقي

وحيائي وخ�شيتي  وا���ش��ط��راب��ي 

م�����ا ل���������ش����دري ك���خ���رب���ة امل������ت

اأ�����ش����الء ت������ش��دت��ه ع��ل��ى اأ����ش���الء

واإن ي����ا غ�����الم  ال���ك���اأ����س  ف����ام����الأ 

اأ����رسب ف���زدين م��ن خ��م��رة ع��ذراء

ا�شقني اأو مي�ت راأ�شي على زندي

واأغ��������دو ك��ال�����ش��خ��رة ال�����ش��م��اء

أنا�شي������د اآلم  وكان يف اأول ن�شي������د م������ن ا

حتدث اإليها فقال:

م��شى ���رسي��ع��ة  ك��ال��ق��ت��ل يف  اأن����ا 

�����ش����الم الإ ك���اجل���ح����د يف  واأن��������ا 

ك���رم���ني مل يكتب اهلل الأ اب��ن��ة  ي��ا 

ال���ك���رام وزر  ����ش���ق���ي���اء  الأ ع���ل���ى 

والقربى امل���دة  اأجلك  من  خنت 

وع�������ف�������رت ع������زت������ي ب�����ال�����رغ�����ام

مل ي����دع يل ه�����اك ف�����ش��ل��ة ر���ش��د

ل���ق���ت���ام ب������ارق������ًا  اأو  ل���������ش����الل 

كرمني  حت������ى بع������د اأن تزوجت ابن������ة الأ

وانتقلت اإىل ح�شن جديد ظلت رياح هواها 

تهّب عليه فتزلزل من يده كاأ�ص اخلمر التي 

غالل  التج������اأ اإليها لعلها حت������رره من هذه الأ

التي اأو�شكت اأن تخنقه.

ال��ه���ى ذك���ره رج����ع اإىل ال��دم��ع

امل���ري���ر ال������ع������ذاب  اإىل  رج���������ع 

ح���ط���م ال���ك���اأ����س ي����ا غ�����الم ف��ل��ن

ال�شكري ���ش��ك��رة  احل���ب  ع��ن  تغني 

ر�س اأ�شالئي انظري كيف تاأكل الأ

واأف�����ن�����ى ك���ال�������رس ب�����ني ال���ق���ب����ر

ال�رسو ومّل  اأنيني  ملت  ال�ش�اقي 

ن�����ح����ي وم������ل ����ش���م���ع���ي زف�����ريي

ت ح�شن غ������ريه فقد ظل  أنها مالأ وم������ع ا

عب������داً لذلك الهوى الذي ظ������ل مالكاً له يف 

اليقظ������ة واملنام والقع������ود والقيام وال�شمت 

والكالم.

لقد ا�شتوطن������ه وامتلك خالياه اجل�شدية 

ونوازعه الروحية فهو املطيع لكل اأمر:

ي طلب مهما بعد الق�شد وغال  امللبي لأ

الثمن

لو �شاألته ابنة الن������ور اأن يلقي بنف�شه من 

أو اأن يحرقه������ا اأو ميزقها باأظفاره،  �شاه������ق ا

فعل دون تردد ول������و �شاألته اأن ي�شل قلبه من 

�شدره بيديه ويلقي به على قدميها فعل.

ي����ا اب���ن���ة ال����ن�����ر ي����ا ت�������رد خ��د

تهديني التي  جنمتي  يا  ف��ق  الأ

كذب القلب ما اأرى كذبت عيناي

ت��خ��دع��ي��ن��ي مل  ك����ذب����ت  ل  ل، 
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والنا�س آدم  ا قبل  م��ن  مني  اأن���ت 

ن�����������ش�����اء وال���ت���ك����ي���ن وق����ب����ل الإ

ج��ن��اح��ي اأمل  ذيل  ا����ش���األ���ي���ن���ي 

م��ه��ني ق����������رار  اإىل  واأه���������������ي 

اأمزقها نف�شي  اإح���راق  ا�شاأليني 

ب����ظ����ف����ري واأل������ق������ه������ا ب�����اأت������ن

ال�شدر من  اأ�شل  م�تي  ا�شاأليني 

ف��������������ؤادي واأع�������ط�������ه ل���ل���م���ن����ن

لق������د طغا هذا الهوى حتى �شحق كرياءه 

حتت قدميه وه������ي الكرياء التي كان يجابه 

بها الروا�شي ويطاول القمر والنجوم.

الدهر يطاولني  اله�ى  بغري  ل� 

ق��ب��اب��ي ال���ن���ج����م  رك���������زت يف  لأ

البدر ل��ه���ي على  ب��رد  وجل���ررت 

ول�����ط�����م�����ت خ����������ده ب����دع����اب����ي

أنها اأخلفت  أ�شرياً لهذا العذاب مع ا وظل ا

الوعد ونق�ش������ت العهد وتزوج������ت من اآخر 

ووجدها بعد عودته اأما لطفل.

اغرتابنا ع��ه��دي وط���ال  وخ��ائ��ن��ة 

طفال لها  وج��دت  تالقينا  فلما 

وم���ا يل اإل��ي��ه��ا ح��اج��ة غ���ري اأن���ه

)�0(
غ����رام ج��ري��ح ل اأري�����د ق���ت���اًل

نعم غرام جريح مل يقتله بل بقي يف قلبه 

بدية وظل عقاباً  مثل نار »بروميثيو�������ص« الأ

أ�شطورياً ينه�ص يف كبده حتى مات. ا

دبية لو  ت������رى! من ي�شتطيع اخل�ش������ارة الأ

ق������در لهذا احلب اأن ي�ش������ل بهذا املحب اإىل 

الزواج ممن اأحب؟

قال������وا: لو قدر لب������ن املل������وح اأن يتزوج 

العامرية وجلمي������ل اأن يت������زوج بثينة ولتوبة 

خيلية لغاب عن ال�شعر العربي  اأن يت������زوج الأ

اأغلى عطوره واأجمل زهوره.

أبواب������ه واأحاله������ا وقع������اً وهو باب  واأرق ا

الغزل اليائ�ص

ورووا اأن اأحد ال�شعراء املنطقيني خاطب 

حبيبته بقوله:

وظ�����ّل�����ي م�����ن�����ي  ت�����ق�����رب�����ي  ل 

ف����������ك����������رة ل��������غ��������د ج��������دي��������دة

والثمانني التي تكت�شح يف طريقها قدرة 

اجلوارح على احل�ش������ور اإذ تعجز العني عن 

ذن عن حاجة ال�شمع  تلبية حاجة النظر والأ

والع�شالت عن الع������ون على املهمات وباقي 

اجلوارح ل ت�شتطيع ا�شتدعاء زمن ال�شباب.

فاإن ندمي ذلك الثمانيني ظل يحمل بني 

جوانحه خ�رشة القلب وجوع ال�شباب.

أبي�ص �شعره  فه������و واإن عجزت جوارحه وا

آبار نف�شه طافح������ة بالذكريات ولول  ظل������ت ا

خجله م������ن بيا�ص ملّته ملا �رشح بعمره حينما 

نظم يف الثمانني ولبقي النا�ص يقروؤون غزل 

ال�شباب يف �شعر هذا ال�شيخ.
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ففي �شنة 1932 وكان يف الع�رشين قال:

وحل����������ت ك�������ال�������زه�������رة رّي������ان������ة

واه������ج������ة م������ن ������رسف�����ة امل����ن����زل

له���ي���ة ب��ال��ن�����ش��ف م����ن ���ش��رته��ا

حم���ج����ب���ة ب����ال����رم����ق امل�������ش���دل

رغ��ب��ة ه�����������داب يف  الأ ����ش���اب���ح���ة 

ت��خ��ج��ل��ي ك��ال�����ش��ب��ح ل  ن���ق���ي���ة 

���ش��ائ��ع��ة يف ال����ن�����ر ي����ا ل��ل��ه���ى

ل��� ت�����ش��األ��ني ال��ن��ا���س ع��ن��ه ا���ش��اأيل

مل اأع������رف احل����ب ف��ل��م اأرت��ع�����س

ول الأ امل���ع���ج���ز  ه�����ذا  ق���ب���ل  م����ن 

ج���ن���ي���ة م������رت ع�������ش���ا ���ش��ح��ره��ا

ع���ل���ى ف����������ؤاد م����ح�������س م��ق��ف��ل

م��������رتع��������ة ب�������ال���������������رس غ����������الءة

ف���������������ارة ب������ال������ع������ار ك����امل����رج����ل

ذائ������ب اأك�������اب������ه������ا  يف  ال���������ش����م 

ي��ه��ت��ف ب��ال��ظ��م��ئ��ان ه�����ا.. اأق��ب��ل

ف���م���زق���ت ن��ف�����ش��ي ح��ج��اب��ات��ه��ا

وزح���زح���ت ع���ن ج��ف��ن��ه��ا امل��ث��ق��ل

يف �شن������ة 1932 �������ص 160 م������ن املجلد 

ول الأ

الفودين  وابي�شا�������ص  الكته������ال  وبع������د 

و�شيخوخة الثمانني قال:

اأج��م��ي��ل��ت��ي ه�����ذا ف���م���ي وي���ك���اد

ي�����ح�����رق ن���ط���ق���ه ح������ر ال����زف����ري

ف��ا���ش��ق��ي��ه م����ن ف���م���ك ال��ل��ه��ي��ب

ال�شعري من  لل�شعري  اأطفاأ  فلي�س 

اأج��م��ي��ل��ت��ي ع��ي��ن��اي ع��ن��د ال��ب��اب

ال���ف���ق���ري ذل  يف  ن������اط������رت������ان 

يا رب ما اأندى على يب�س امل�شيب

ال����ن����ح�����ر ب���������رد  يف  ال�������������دفء 

�ص 242 قيلت يف 1980 

أب������واب الثمانني  ويف 1988 وكان يغل������ق ا

قال:

ف�������را��������ش�������ة اإيل  ط����������������ريي 

ج������م������رًا ت�����دف�����ئ ب��������رد ���ش��ي��ب��ي

ف��م�����ش��ي��ب راأ�����ش����ي ح����ني اأع�����ش��ق

م��������ن ������ش�����ب�����ا ق�����ل�����ب�����ي ول����ب����ي

����ش���ب���اب مي����ح�����  ل  وال���������ش����ي����ب 

ال���������������روح م��������ن ������ش�����ب������ة ح���ب

ويف العام نف�شه 1988 قال:

جّن �ش�ق الندمي وال�شعر واخلمر

ت���ع���ايل ي���ا خ��م��ر روح�����ي ت��ع��ايل

متعيني من فيك بالقبلة اجلمر

زلل ع����������ذب  ب����������ربد  وث��������ّن��������ي 

هذا احلب الذي رافق احلياة .

ل ي�شتطي������ع القارئ اأن يرى اأي فرق بني 

�شنه الع�رشيني و�شنه الثمانيني.

ول������و مل يتح������دث عن امل�شي������ب ملا كان يف 

مكان التفريق بني �شعر العمرين. الإ

ول م������ن املجموع������ة التي  يف املجل������د الأ

أك������رث من ثالثني  ع������الم ا اأ�شدرته������ا وزارة الإ
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مقطوعة غزلية.

منه������ا ما قاله وهو يف الع�رشين ومنها ما 

قاله وهو يطرق باب الثمانني وجميعها حتمل 

لهاث العا�شق وظماأه اإىل رحيق املحبوب.

أربع �شن������وات فقط )ب������ني 984- فف������ي ا

ول اإياه اثنتني  أثب������ت ل������ه املجل������د الأ 1988( ا

وثالثني مقطوعة غزلية.

أثبتت له اثنتني وثالثني مقطوعة قيلت  وا

بني 1973-1923 

أيها القارئ ف�شوف  فلو تتبعت اجلمي������ع ا

أينا من اأن نار احلب يف �شدر ندمي  ترى ما را

كان������ت مثل نار بروميثيو�ص ل يطفئها مر�ص 

ول عجز ول فقر ول �شيخوخة.

مرة ثانية:

نحمد العناية الك������رى التي مل تنته بهذا 

احلب اإىل الزواج

الفقر وانف�شا�س النا�س

جميع ما كانت تراه عني الداخل اإىل بيته 

يدل على �شيق حاله

ول يف طرطو�������ص  كان ي�شم������ي بيت������ه الأ

نها كتلة من التق�شف والفقر. �شومعة لأ

بنية  غرفة واحدة عل������ى �شطح اإحدى الأ

أواخ������ر ال�شبعينيات حتى  ظلت م������اأواه حتى ا

ا�شتعا�������ص ب�شقة من غرفتني اإحداهما للنوم 

خرى ملا تبق������ى وكان القادمون يجل�شون  والأ

يف الثانية على »�شوفا« من اخل�شب املتهالك 

وقد ن�رش فوقها غط������اء ممزق لكي ي�شرت ما 

يجب �شرته لقد عر عن هذه املعاناة بقوله:

ول��د م���ال ول  ال���ح��ي��د ول  اأن����ا 

ي�شتعل كالنار  دائ��ه  من  والقلب 

وم������ع ه������ذا الفقر ال������ذي اأحوج������ه اإىل 

أوزاناً وقوايف  جميع احلاج������ات عا�ص حياته ا

ومنا�شب������ات قومية بعيداً بع������داً ترفعياً عما 

ي�شقط خ�شو�شية ال�شعر.

لقد ظل طوال عمره متدفقاً مثل ال�شالل 

الغزير فغدا بعد موت������ه حالة ثابتة ل ميكن 

أ الدرا�شة من اأول ال�شالل  درا�شته������ا ما مل تبدا

ثم امل�شري وراءه يف تدفقه وانت�شاره وانهماره 

را�ش������ي وان�شياحه يف  على ال�شخور ويف الأ

فاق. الآ

أ ال�شالل خالطاً بني انبثاقه  اإن من يق������را

وتدفقه وانت�شاره وان�شياحه هو قارئ فو�شوي 

أوزار قراءته. يحمل ال�شعر وال�شاعر ا

كان ندمي يعي�ص اأج������واء الق�شائد ويرى 

يف حيات������ه معها على �شظ������ف العي�ص اأح�شن 

الق�شور.

أته  مل يك������ن ي�شاه������ي مواهبه غ������ري جرا

وكريائه.

أبواب ال�شعر كافة دون ا�شتئذان  فقد ولج ا

نه كان بطبيعته ال�شتثنائية  اأو جواز مرور لأ

خارقاً للحواجز.

ولقد �شدق البياتي اإذ قال:

»ال�شعراء ل يخرجون من معامل التفقي�ص 

نابيب«. ول من الأ
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الهوام�ش

جمال: املق�صود به جمال الرتكي ال�صفاح.  -1

ل يرمي: ل يغادر.  -2

اأي: مل يعرث عليه الو�صام ومل يطبع هذا الق�صم من اأعماله اإل بعد موته.  -3

خالق ويف القراآن  م�صاج الأ الأ  -4

ن�صان 2/26( ن�صان من نطفة اأم�صاج نبتليه فجعلناه �صميعاً ب�صرياً« )الإ »اإنا خلقنا الإ

ن�صان. م�صاج هي خليط ماء الرجل مباء املراأة فيغدو اخلليط م�صيجاً يتكون منه الإ اأي: النطفة الأ

ه��و اأدي��ب لبناين عا���س بني 1885 و1983 ولد يف ع��ني كناع ناقد اأدبي كب��ري امتاز بكتابة الق�ص��ة، من موؤلفاته:   -5

»اأحاديث الرتبة، وجوه وحكايات، فار�س اآغا«.

دب واأعالم احلرك��ة الرومنطيقية امتازت موؤلفاته بقوة املخيلة  عا���س بني 1802 و1885 �صاعر فرن�صي من اأعالم الأ  -6

جيال ومن  لفاظ وغنى اللفظ، من موؤلفاته ال�صعرية ال�صرقيات واأوراق اخلريف واأغاين الغ�صق وملحمة الأ وتن��وع الأ

موؤلفاته النرثية �صيدة باري�س والبوؤ�صاء وهرناين.

دب العبا�صي، ون�صبت اإليه فرقة اجلاحظية )من فرق  اجلاحظ: هو اأبو عثمان عا�س بني 775-868م. هو من اأئمة الأ  -7

املعتزل��ة( �صاحب مالحظ��ة دقيقة وروح مرحة وقلم ر�صيق �صور اأحوال ع�صره وحي��اة اأهل زمانه واأخالقهم ت�صويراً 

امتزج فيه اجلد بالرعاية، موؤلفاته كثرية منها: احليوان والبيان والتبيني والبخالء والتاج.

حاديث  مة ح�صر �صفني مع علي روى الكثري من الأ ابن عبا�س: هو عبد اهلل، ابن عم النبي تويف �صنة 687م لقب حر الأ

النبوية.

العقاد: عبا�س بن حممود عا�س بني 1889-1964م �صاعر، جمدد، ناقد، �صحايف، ولد باأ�صوان ا�صرتك مع املازين يف   -8

نقد اأع�صاء ال�صعر القدمي له موؤلفات نرثية ونقدية عديدة وله ديوان �صعر.

عجم ال�صويق: هو خليط احلنطة وال�صعري وقد يخالطهما اخلمر: اأن�صد �صيبويه لبن الأ  -9

قوله: 

ت����ك����ل����ف����ن����ي �������ش�������ي������ق ال���������ك���������رم ج������رم

ال���������ش�����ي����ق ذاك  وم�����������ا  ج�����������رم  وم�����������ا 

وم���������ا ع������رف������ت ������ش������ي�����ق ال�������ك�������رم ج�����رم

�����ش�����ق����ه ق����������ام  م�������ذ  ب�������ه  اأع������ل������ن������ت  ول 

ف������ل������م������ا ن��������������زل ال��������ت��������ح��������رمي ف����ي����ه����ا

ي���ف���ي���ق ل  م�����ن�����ه�����ا  اجل���������رم���������ي  اإذا 

املجدح: هو خ�صبة يف راأ�صها خ�صبتان متعار�صتان وقيل املجدح هو ما يجدح به اأي اخلو�س به يف ال�صويق ونحوه.

10- �صرح مقا�صده من هذا البيت فقال: كان حبنا طوياًل وكبرياً ولكنها كانت من دم غري دمي ففي دمها نهم اإىل ع�صل 

هواء. الدنيا فجرفها تيار الأ
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جيال  رث الفكري والثق������ايف واملعريف الذي تتوارثه الأ ال������راث هو ذاك الإ

ج������داد من اأجل التوا�سل الفكري الب�رشي متا�سياً مع التوا�سل الن�سلي  عن الأ

ن�ساين.  الإ

لي�������ص ثمة جمتمع م������ن املجتمعات الب�رشية ليقف عل������ى تراث خا�ص به، 

وعلى ال�سعيد الفردي، يقف كل �سخ�ص على تراث اأجداده، ويحفظ املواقف 

التي ت�سل�سلت �سفاهياً عرب مئات ال�سنني. 

باحث واأديب �شوري

العمل الفني: الفنان عبد املعطي اأبو زيد.

❁❁

ò

يف �صحبـــــة التـــــــراث

عبد الباقي يو�سف

❁
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اإنن� بح�جة اإىل اال�ستن�رة ب�أنوار الرتاث، 

أنن� بح�ج������ة اإىل اال�ستن�������رة ب�إبداع�ت  كم� ا

وحتف واأفك�ر املع��رصة.

لي�س بو�سعن������� اال�ستغن�ء عن الرتاث ب�أي 

ح�������ل، وال اأعني تراث�������ً معين�ً، ب������ل الرتاث 

الفك������ري الب�������رصي ب�سفة ع�م������ة. مثل هذه 

القراءات بتقديري �رصورية وه�مة من اأجل 

احلف�ظ على التوازن الثق�يف يف عملية تلقي 

املعرفة. 

العي�ش الكرمي 

ن�س�ن منذ امل��سي اإىل �سبل العي�س  نظر االإ

ن�س�������ن اليعي�س عزيزاً اإال اإذا  ن االإ
الكرمي، الأ

اعتمد على نف�سه من اأجل ك�سب رزقه، وقوت 

يوم������ه، ويف ذلك ثمة حك�ية قدمية تروي اأن 

أراد اأن يذهب يف جت�رة  رجاًل يف مقتبل عمره ا

أت������ي ببع�س امل�������ل، ويف الطريق راأى ثعلب�ً  لي�

مري�س�ً ب�لك�د يتحّرك، فوقف �س�ئاًل نف�سه: 

أثن�ء  كيف ي�أكل هذا احلي������وان الواهن؟ ويف ا

أ�سد قوي  ت�أمله و�رصوده ب�أمر الثعلب، الح له ا

يحم������ل فري�سة، فجل�س ب�لق������رب من الثعلب 

أ يلته������م فري�سته حتى �سب������ع وان�رصف.  وبدا

بعد ذل������ك راأى الثعلب الواه������ن يزحف اإىل 

خر حتى ال�سبع  بق�ي������� الفري�سة في�أكل هو االآ

وين�������رصف اإىل مك�نه. وقف ال�س�ب ق�ئاًل يف 

نف�ش������ه: اإذا كان اهلل يبع������ث اأرزاق خملوقاته 

أُطعم  أ�شق������ى حتى ا جميع������اً فما يل اأرك�ص وا

بيه ق�شة  نف�ش������ي. وع������اد اإىل بيته ي������روي لأ

الثعلب الذي جعله يعود من ن�شف الطريق. 

ب: اأنت خمطئ يا بني تنظر اإىل  فق������ال له الأ

مور،لي�ص املهم اأن تاأكل، املهم من  ظواه������ر الأ

أتيت بطعام������ك. اإين اأريد لك اأن تكون  أي������ن ا ا

أ�شداً تاأكل الثعالب من ف�شالته، ل اأن تكون  ا

ثعلباً واهناً تاأكل بقايا ال�شباع. 

مثل هذه الواقعة يرويها النا�ص لبع�شهم 

البع�������ص يف اإ�شارات غري مبا�������رشة ل�شخ�ص 

خري������ن دون اأن يكلف نف�شه  يتطف������ل على الآ

عناء القيام بعمل يك�شب به حاجته. 

وي�شف املتنبي عزة النف�ص قائاًل: 

عمى اإىل �شعري  اأنا الذي نظر الأ

�شمم  ب��ه  م��ن  كلماتي  واأ�شمعت 

ويقول: 

الدنيا ملن قل ماله فال جمد يف 

قل جمده ملن  الدنيا  ولم��ال يف 

َم���ن ي��ه��ن ي�����ش��ه��ل ع��ل��ي��ه ال��ه���ان

وم���������ا جل���������رح مب�����ي�����ت اإي���������الم 

م�����ر اأواخ�������ر ان����ع����م ول�����ذ ف����ل����الأ

اأب������داً  ك��م��ا ك���ان���ت ل��ه��ن اأوائ�����ل

ناق�س م��ن  م��ذم��ت��ي  اأت��ت��ك  واإن 

ف��ه��ي ال�����ش��ه��ادة يل ب�����اأين ك��ام��ل
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املنايا خ������س  الفتى  اع��ت��اد  اإذا 

ال�ح�ل به  مير  ما  فاأ�شعف 

اأهلها م��اب��ني  ي����ام  الأ ق�شت  ب��ذا 

م�شائب ق�م عند ق�م ف�ائد 

ف������كار يف  وميك������ن توظي������ف هذه الأ

الكتابات املعا�رشة، �ش������وف اأحتدث هنا 

ب�شيء من الَق�ص عن توظيف هذه الفكرة 

على �شبيل املثال: 

أنا اأعاين فقر الدم،  منذ ثالثة �شهور وا

�شافح اأحدا، يراها  عندما اأمد ي������دي لأ

تخفق ب�شبب الرجت������اف وي�شّوب نظرة 

�شفق������ة اإيل. كل الذي������ن يرونني يراهنون 

باأنن������ي على و�ش������ك امل������وت ب�شبب هذا 

ال�شف������ار الطافح يف وجهي، وترتاود اإىل 

�شمعي هم�شاتهم: اإنه �شفار املوت. وعندما 

أ�شعر بدّوار يف  اأم�ش������ي �شاعة على قدَم������ي، ا

أ�ش������ي واإنهاك يف مفا�شلي، فاأغم�ص عينَي  را

واأبرك حيثما ترميني قدماي م�شت�شلما ل�شبح 

املوت، لكنني بعد ن�شف �شاعة من ال�شتلقاء 

على الظهر اأفتح عينَ������ي فاأكت�شف باأنني ما 

أ�شتعني مبا يف ج�شدي من بقايا  أزال حي������ا، ا ا

أنه�������ص ما�شيا حت������ى ترميني  ق������وة خائرة وا

قدماي بعد �شاعة اأخرى من امل�شي. 

مل الوحيد   هذا هو قدري، وهذا هو الأ

ال������ذي اأت�شك ب������ه كل �شاعة م������ن �شاعات 

أن������ا لاأدور يف الطرقات عبثا، بل  عم������ري، فا

أبح������ث عن عمل ميكن اأن اأقوم به لقاء مبلغ  ا

ميّكنني من �رشاء اللحم والبي�ص واحللويات 

والفاكهة واللوز، فقد قال يل الطبيب باأنني 

ل اأحتاج اإىل اأدوية قدر حاجتي اإىل التغذية 

اجليدة،اإ�شافة اإىل ال�شتحمام ب�شابون غار 

ن  ممت������از ذو رائحة طيبة م������رة كل يومني لأ

لمر�ص بي، وكل ما اأعانيه هو فقر دم اأتاين 

ب�شب������ب �شوء التغذي������ة. طبطب احلكيم على 

أن������ت معافى يا بطل، ما عليك  كتفي قائال: ا

�ش������وى اأن تكرث من الطعام الذي و�شفته لك. 
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أن������واع الطعام عل������ى و�شفة طبية  وكتب يل ا

أن�شاها.  اأحتفظ بها يف جيبي حتى ل ا

م�ش������ت ثالثة �شه������ور على وج������ود هذه 

الو�شف������ة يف جيب������ي دون اأن اأتك������ن م������ن 

ا�شتخ������دام جزء منها، جبت �ش������وارع املدينة 

ع�رشات امل������رات، دخلت كل املح������ال �شائال 

ع������ن عمل دون فائدة، عندما اأم�شي بجانب 

مطعم واأرى النا�ص يف الداخل ياأكلون اللحم 

امل�شوي اأقف يف املدخل لعل �شاحب املطعم 

يكلفني بعمل فيعطيني لقاء ذلك قطعة حلم 

وادم  على خبز، واأتخيلن������ي جال�شا كهوؤلء الأ

أ�شب������ع حلما ولو مرة واح������دة بيد اأن اأجري  وا

املطعم يوقظني من احللم بركلة على قفاي 

ويدفع بي بعيدا عن حلمي. اأعرف باأنهم ل 

يت�شايقون من ثيابي الرث������ة، اأومن الرائحة 

أو م������ن �شحوب  الكريه������ة التي تف������وح مني، ا

نني اأرى املر�شى يف الداخل، وكذلك  وجهي، لأ

الذين يعملون يف احلفريات، والذين يعملون 

يف املنطق������ة ال�شناعية بثيابه������م وروائحهم 

الغارقة يف ال�شحوم والزيوت والغبار، اأراهم 

يُ�شتقبل������ون ويَوَدع������ون بالرتح������اب من ِقبل 

اأ�شحاب املطاعم ومن جميع العاملني وحتى 

م������ن اجلال�شني، وهذا م������ا يحدث يل عندما 

أ�شم الرائحة  اأقف اأمام بائ������ع �شابون الغار وا

أ�شتح������م بقطعة تزيل عن  الطيبة واأتخيلني ا

ج�شدي الرائحة الكريهة وت�شتبدلها برائحة 

أم������ام بائع اخل�شار  طيب������ة، اأو عندما اأقف ا

أو بائع املك�رشات.  والفاكهة، ا

اإيل،  النظ������ر  يتحا�ش������ون  النا�������ص  كاأن   

يتحا�شون القرتاب من������ي، وكاأنني كائن غري 

مرغوب به. ولكنني اأواظب على اخلروج من 

بيت������ي عند طلوع ال�شم�������ص ول اأعود اإليه اإل 

مع الغروب. 

أق������ول باأن رحمة رب������ي و�شعت كل  دوما ا

�شيء ولبد م������ن ال�شر على هذا احلرمان، 

أنا  أيئ�ص وا  األ ا
ّ
أب������واب الرزق وا�شعة وعلي اإن ا

ما اأزال يف مقتبل العمر بعد اأن تويف والداي 

وتركاين وحيدا يف هذا العامل. 

لدى مروري اأمام بائع ال�شمك ا�شتوقفني 

منظر رجل يوق������ف دراجت������ه الهوائية اأمام 

املح������ل، ثم يفك من املقعد اخللفي كي�شا من 

اخلي�������ص، ويناوله ل�شاح������ب املحل. دفعتني 

رغبة ال�شتطالع لروؤية م������ا بداخل الكي�ص، 

فدن������وت وراأيت �شاحب املح������ل يفك الكي�ص 

ويُخ������رج منه �شمكا، ثم يزن������ه وميد يده اإىل 

آل������ة حا�شبة ي������دق عليها وينق������ده مبلغا من  ا

املال، يتناوله �شاح������ب الدراجة ويعود راكبا 

دراجت������ه، فعرفت باأنه �شياد �شمك ول اأدري 
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�شيح به وقد ابتعد قليال  ما ال������ذي دفعني لأ

عن املحل: يا اأخ.. يا اأخ.. 

التف������ت وق������د ته������ل بدراجت������ه، قلت: 

ل������و �شمحت ي������ا اأخ انتظر. فوق������ف الرجل، 

ألقيت علي������ه ال�شالم و�شاألته  وخطوت اإليه، ا

على الفور اإن كان بحاجة اإىل م�شاعد ليعينه 

يف ا�شطياد ال�شمك، فقال باأنه ليحتاج اإىل 

ن العملية لحتتاج اإىل اأكرث من  من يعين������ه لأ

�شخ�ص.

 فقلت: كيف؟! 

أنا اأ�شطاد ال�شمك بو�شاطة  قال: يا اأخي ا

نَّارة. �شِّ

 قلت هل ميكن يل اأن اأعمل يف ذلك؟ 

قال باأن النهر وا�ش������ع وفيه ما يكفي كل 

�شياد، ثم نظ������ر اإيل وقال: لكن لتذهب اإىل 

ن  النه������ر يف اللي������ل، اذهب من������ذ ال�شباح، لأ

النهار و�شوح.

 عند ذاك راأيت على الدراجة خيطا فيه 

أ�شه �شنارة وقد مت لفه على  قطعة فلنّي، وبرا

ع�شا من الزل.

 �شكرته وخط������َرْت يل فكرة اأن اأعمل يف 

ال�شي������د بو�شاطة �شنارة، فه������ي لن تكلفني 

�شيئا. عدت اإىل البيت قبل انتهاء فرتة بحثي 

مر مليا حتى وقت  ع������ن العمل وفكرت يف الأ

متاأخر من اللي������ل. �شوف اأجرب هذه املهنة، 

ل������ن اأخ�رش �شيئا. يف ال�شباح اأح�رشت خيطا 

و�شعت يف منت�شفه قطعة فلني اأخذتها من 

نف، وعلّقت اإبرة معقوفة  زجاجة قّط������ارة الأ

أ�ش������ه ولففته على ع�ش������ا، ثم خرجت من  برا

البي������ت يف ال�شاد�شة �شباح������ا متجها �شوب 

النه������ر الذي يبعد عن بيتي نحو خم�شة كيلو 

مرتات. م�شيت على قدم������ي اإىل اأن و�شلت 

أ�شخا�شا  أ�شخا�شا ي�شطادون، وا النهر..راأيت ا

أ�شخا�ش������ا يع������ودون مع ما  ي�شل������ون للت������و، وا

نهم اأم�ش������وا ليلتهم على النهر.  ا�شطادوا لأ

وج������دت لنف�شي مكان������ا من النه������ر الف�شيح 

�شعه  ولكنني فوجئت باأنني مل اأجلب الِطعم لأ

نَّارة، اجته������ت اإىل اأقرب �شياد يبعد  يف ال�شِّ

عن������ي نحو خم�شمئة خط������وة وقلت له باأنني 

جئ������ت اإىل ال�شي������د اأول م������رة وق������د ن�شيت 

الطع������م، واأن يقر�شن������ي قليال حت������ى الغد. 

فق������ال باأنه يُخرج الديدان من اأطراف النهر 

وي�شتخدمه������ا كطعم. ولكنني مل اأملك اأن اأرى 

برة  ه������ذه احليوانات ال�شغرية تنغ������رز يف الإ

املعقوف������ة لتكون طعما. وعندها خطر يل اأن 

أنه قال يل باأن ال�شياد  مر كله بيد ا أت������رك الأ ا

أمع������اء الدجاج، فاجتهت  املج������اور ي�شتخدم ا

معاء على اأن اأعيده  اإليه و�شاألته �شيئا من الأ



يف �صحبـــــة التـــــــراث

121 �لعـــــــــــــــــــدد  563    �آب  2010

اإليه يف الغد. فناولن������ي الرجل علبة �شغرية 

أ�شتطيع  مع������اء وقال باأنن������ي ا فيه������ا بع�ص الأ

احل�شول عليها من بائع������ي الفروج على األ 

أن�شاهم ب������ني حني وحني ب�شيء من ال�شمك.  ا

�شكرته على ذلك وعدت اإىل مو�شعي.مل يكن 

م������ر يحتاج اإىل خرة حت������ى اأكون �شيادا،  الأ

�شفل و�شعوده  فمجرد غط�ص الفلّ������ني اإىل الأ

اإىل ال�شطح ب�شكل متقطع يعني اأن ثمة �شمكة 

 اأن اأ�شحب اخليط 
َّ
بداأت بنق������ر الطعم وعلي

تاأكد اإن كانت ق������د علقت بال�شنارة  قليال لأ

اأم ماتزال تنق������ر. م�شت �شاعة �شحبت فيها 

اخلي������ط ثالث م������رات وكان������ت ال�شمكة قد 

اأكلت الطع������م دون اأن تعلق. يف املرة الرابعة 

أيته������ا تتحرك يف  ا�شط������دت اأول �شمك������ة، را

اخلارج وقد علقت بال�شن������ارة، اأم�شكت بها 

واكت�شفت مرة اأخرى باأنني مل اأجلب ما اأ�شع 

في������ه ال�شمك. خلعُت �شرتت������ي وعقدتها على 

ال�شمكة اجليدة احلجم. عندها ملحت كي�شا 

أ�شودا م������ن النايلون على بعد نحو مئتي مرت  ا

فرحت اأح�رشه وو�شعت �شمكتي فيه. �شعرت 

بالطماأنين������ة وكاأنني عرثت عل������ى كنز، اأجل 

أتناول اللحم، ياه كم بي �شهية لتناول  �ش������وف ا

اللحم ال������ذي مل اأذقه منذ ثالثة �شهور. بلغْت 

ال�شاعة الثالثة ع�رشا ا�شطدت فيها خم�ص 

أنهكني اإىل حد  �شم������كات. �شعرت باأن اجلوع ا

م�شاك باخليط.  أنني مل اأعد قادرا عل������ى الإ ا

حملُت �شمكاتي اخلم�ص واجتهت على الفور 

بخطوات منهكة اإىل بائع ال�شمك يف ال�شوق، 

أدنو منه حتى  وم������ا اإن راآين اأحم������ل كي�ش������ا وا

نادى بي: تعال.. تعال.. نحن ن�شرتي ال�شمك 

من ال�شيادين. وتناول الكي�ص من يدي وقد 

 يدي اإىل 
ُ
اأفرغه على اأر�ص املح������ل. مددت 

�شمكة وقلت: هذه ال�شمكة ع�شائي، واأعدتها 

ربع  اإىل الكي�������ص. فو�شع الرجل ال�شمكات الأ

يف امليزان وقال: اإنها �شمكات كبرية. ثم راح 

آلة حا�شبة واأنقدين القيمة قائال:  يدق على ا

كل مرة اجلب �شمكك اإلينا. وقبل اأن اأن�رشف 

اأعطاين كي�شا من اخلي�ص ووجهني باأن اأ�شع 

أتركه  �شماك يف الكي�ص، اأربط فمه جيدا وا الأ

�شماك  بالق������رب مني يف املاء حت������ى تبقى الأ

أيتني وقد  حية. مل مي�������ص �شهر واحد حتى را

خرجت من عامل واأدخل يف عامل اآخر، كل يوم 

أتناول اللح������م والبي�ص واحللويات والفاكهة  ا

والل������وز، واأحيانا اأحمل مع������ي بع�ص الطعام 

نني اأم�شي  أ�شوي ال�شم������ك على النه������ر لأ وا

اأغلب وقتي يف ال�شيد، اأما يف امل�شاء اأم�شي 

الوق������ت م�شتلقيا على ظه������ري فاأ�شعر مبتعة 

أنا اأبقى م�شرتخي������ا ع�رش �شاعات  الراح������ة وا
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م�شية  متوا�شل������ة يف فرا�شي الدافئ، وبني الأ

والثانية اأدخل احلمام كما اأو�شاين الطبيب 

فاأم�ش������ي �شاعة كاملة اأغت�شل ب�شابون الغار 

نام  املمت������از ذي الرائحة الطيب������ة، واأخرج لأ

أ�شعر بقوة ح�شان تندفع  أنا ا حتى ال�شباح وا

اإىل ج�ش������دي حتى اإنني �شع������رت بزوال فقر 

ال������دم كامال م������ن بدين.وم������ا زاد يف ذهويل 

ألقاه من اأ�شحاب  ه������و هذا الحتفاء ال������ذي ا

املطاعم التي كانت يف ال�شابق تركلني ملجرد 

وجودي بالق������رب منها، فعندما علموا باأنني 

�شياد �شمك غدوا يتب������ارون لك�شب ر�شائي 

أبيعهم ما اأ�شطاد ويقّدمون يل ال�شاي  حتى ا

والقهوة فاأجل�ص م������ع كبارهم وكاأنني �رشيك 

أنا اأعلم باأنني لاأملك يف هذا  عزيز لديهم، وا

العامل �ش������وى �شنارة لتتج������اوز قيمتها قيمة 

علبة دخان م������ن الذي يدخنونه، ومن طرف 

اآخر فاإن اجلوار الذين كانوا يتحا�شون الرد 

عل������ى �شالمي ب������دوؤوا يتواف������دون على بيتي 

ويو�شونن������ي بال�شمك الط������ازج الذي اأو�شله 

اإىل بيوتهم حيا بو�شاط������ة الدراجة الهوائية 

الت������ي ا�شرتيتها، واأحيان������ا يدخلونني بيوتهم 

أتّبله  حتى اأق�رّش ال�شمك واأنظف������ه واأقطعه وا

ليكون جاه������زا، حتى اإن اأحد ج������واري اأملح 

يل باأنن������ي لو تقدمت لبنت������ه فاإنه لن يرتدد 

م������ن تزويجها يل. للتو اأدركت قيمة اأن يعمل 

ن�شان ليحقق ح�شوره  ن�شان، اأدركت اأن الإ الإ

يف املجتمع اإل بق������در ما يعمل ويتوا�شل مع 

جمتمعه من خ������الل العمل. اأدركت اأن العمل 

أنعمها اهلل عل������ى النا�ص حتى  نعم������ة ك������رى ا

يتحابوا ويتوا�شلوا فيما بينهم. لقد اأنقذين 

أنا اأخرج  هانة وا عملي من �شعوري الدائم بالإ

أنا اأم�ش������ي يف الطرقات، كنت  من بيت������ي، وا

نن������ي عاطل عن  أ�شعر باأنن������ي كائن مهان لأ ا

العمل، عاطل عن التوا�شل مع النا�ص، لي�ص 

أ�شتطيع  أنا لا من اأحد يطلب حاج������ة مني، وا

نه �شوف  خري������ن لأ اأن اأطل������ب حاج������ة من الآ

أنا ما اأزال يف  أنني كائن متطفل وا ينظر اإىل ا

بداية العمر. 

ول الذي  بعد م������رور �شنة من الي������وم الأ

ذهب������ت في������ه اإىل النهر، الي������وم ال�شاد�ص من 

أبدا قلُت: عليك يا رجل  أن�شاه ا أيلول الذي لا ا

اأن حتتفل به������ذه املنا�شب������ة وجتعل من هذا 

نه اليوم الذي فتح اهلل  اليوم عي������دا �شنويا لأ

فيه علي������ك. اأجل �شوف اأحتف������ل بهذا اليوم 

أن�شاه ما حييت. لقد فتحت  املجيد الذي ل ا

عينَي على العامل للتو، لكن رغم كل هذا فكان 

لب������د يل باأن اأمر بكل تلك التجارب القا�شية 

أنعمها اهلل علي  حتى اأنظر اإىل النعمة التي ا

فاأقدرها خري تقدير.
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يف اأم�شية هذا اليوم الذي جعلته لنف�شي 

عطلة، و�شع������ت ما طاب م������ن الطعام على 

مائ������دة وجل�شت ب������ني اخل�������رشة يف حديقة 

أ�شعر باأنني يف عيد واأحمد اهلل الذي  البيت ا

اأخرجني من ال������ذل، وو�شعني يف هذا العز، 

اأج������ل اإنه اهلل الذي رحمني باأن اأر�شدين اإىل 

أ�شعر باأنن������ي اأ�شلّي بني يَدي  هذا العم������ل. ا

أ�شكره  أنا اأذكره وا أنا يف هذا النعيم، وا رب������ي وا

أيام  م������ع كل لقمة اأ�شعها يف فم������ي متذكرا ا

اجلوع القا�شي������ة. عند ال�شاعة الواحدة ليال 

قررت اأن اأقلي ال�شم������ك يف احلديقة واأتم 

به احتفايل، فاأح�رشت املقالة، و�شعتها على 

جرة الغ������از ال�شغري ة وجل�ش������ت يف الو�شط 

بني املائدة واملقالة فاأتكن من مد يدي اإىل 

اأزاهري املائدة العامرة، ومن حتريك ال�شمك 

أ يُ�ش������در رائحة طيب������ة يف احلي  الذي ب������دا

أثناء ذلك تذك������رت باأنني مل اأح�رش  كل������ه، يف ا

�شع فيه ال�شم������ك املقلي، فنه�شت  �شحنا لأ

متجه������ا اإىل املطبخ و�ش������وت الزيت ينذرين 

بقرب اح������رتاق ال�شمك، امتدت يدي ب�رشعة 

اإىل �شح������ن، عندئذ تناهى اإىل �شمعي �شوت 

ر�ص،  غريب مع �شوت �شقوط املقالة على الأ

ُهرعُت اإىل اخل������ارج بانتفا�شة مباغتة وقد 

ارتطم كتفي بطرف الراد واأوقعه اأر�شا بقوة 

أي������ت قطة تئن حتت  الندف������اع املباغتة، فرا

الزيت الذي �شلخ عنها جلدها بقوة حرارته 

و�شوهها ت�شويها مريعا، �شارعُت اإىل املطبخ، 

حملت اإناء م������ن املاء الب������ارد ور�ش�شته على 

مل، ويبدو اأن  ج�شد هذه الكائنة امل�شت�شلمة لالأ

برودة املاء اأخذت تخفف من حرارة ج�شدها 

أنينا  أْت ت�شدر ا ومن وقع حرارة الزيت، فبدا

أيام. وقفت  خافتا كاأنه اأنني طفل عمره ثالثة ا

أنظ������ر اإليه������ا وهي كذلك ت�ش������ّوب يل نظرة  ا

تو�شل بامل�شاعدة لتخفي������ف اأملها، وتروي يل 

م������ن خالل تلك النظرات التو�شلية املمزوجة 

ن������ني باأن اجلوع الكاف������ر هو الذي دفعها  بالأ

اإىل ه������ذه املجازفة كي لتنام جائعة. يف تلك 

اللحظات تذك������رت جوعي ورمي������ت املائدة 

ليمة  ر�������ص. نظراتها الأ مب������ا حتتوي على الأ

املتو�شلة توبخ تفرجي على اآلمها فت�شتجيب 

نظرات������ي لعينيها الدامعت������ني: لكن ما الذي 

بيدي فعله؟!!. اأجل فق������د فقدُت اأي و�شيلة 

أنينها  للم�شاعدة يف هذا الوقت املتاأخر بني ا

املوج������ع ونظراته������ا الدامعة، وه������ذا املنظر 

املريع حليوان مت �شلخ������ه حيا، ولاأعرف اإن 

كانت النظ������رات ذاتها ق������د اأوحت يل فكرة 

الت�شال مبن يعينني يف اإنقاذ هذه املخلوقة، 

اإذ لميك������ن يل اأن اأخلد يف فرا�شي على اأنني 
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وجعها. تذكرت الهاتف، وخطر يل اأن اأت�شل 

�شع������اف، فهو الوحي������د الذي ميكن له اأن  بالإ

ي�شاع������دين يف اأمر ه������ذه املخلوقة، ولكن ما 

�شعاف  الذي �شاأقوله، وه������ل �شياأتي رجال الإ

نق������اذ قطة؟.  ب�شيارته������م يف وق������ت كه������ذا لإ

لب������د اأن اأفعل �شيئا حت������ى لو ا�شطررت اإىل 

أّنة من هذه الكائنة امل�شكينة  الكذب، اإن كل ا

تتمزق اأح�شائي. رفع������ُت ال�شماعة واأجريت 

�شع������اف، قلت باأن طفلي ال�شغري  ات�شال بالإ

ق������د اح������رتق بالزيت وه������و يف حالة خطرة. 

وعلى الفور اأح�رشت بطانية ولففت القطة 

به������ا حتى اأخ������ذت �شكل طف������ل. يف ال�شاعة 

�شعاف  الثالثة �شباح������ا دوى �شوت �شيارة الإ

أزاح ع������ن نف�شي بع�������ص ال�شطراب  ال������ذي ا

ولكن بذات الوق������ت ا�شتبد بي قلق اإن كانت 

أنها  أن������ا اأحمل القطة على ا خطتي �شتنجح وا

طفلي ريثم������ا اأو�شله������ا اإىل امل�شفى، وهناك 

�شي�شطرون ملعاجلتها وليحدث يل بعد ذلك 

ما يحدث. دخلُت بتفكريي يف دوامة و�شوت 

�شع������اف يدنو من منزيل. فتح������ُت الباب،  الإ

راأيت ال�شيارة تزحف اإيل، وملحت روؤو�ص بع�ص 

�شط������ح املجاورة، والتف  اجلوار تتد من الأ

مر  حول ال�شي������ارة بع�ص َمْن جاء ي�شتطلع الأ

أنهم جميعا يعرفون  بدافع الف�شول. الطامة ا

أقي������م مبف������ردي يف البيت،  باأنني ع������ازب وا

واقرتب البع�ص ي�شاألني عما بي حتى طلبُت 

جابة. نزل رجالن  �شعاف، فتهربت من الإ الإ

من الباب اخللف������ي لل�شيارة يحمالن حّمالة 

أيتها فر�شة  اإ�شع������اف و�شارعا اإىل الداخل فرا

غل������ق الباب ك������ي ل يدخل اأح������د اجلوار،  لأ

طلبا مني اأن اأر�شدهما اإىل الطفل املحروق. 

حملت البطانية امللفوف������ة بالقطة وخميلتي 

ترتاع باملنظر الرهي������ب وقلت: هذا هو، اإنه 

ليحت������اج اإىل نقالة. نظ������را اإيل بريب وقال 

ب�شوت واحد: ماذا حدث له؟. 

جابة بال مبالة.  احرتق بالزيت. قذفت الإ

عند ذاك نظرا اإىل املقالة واإىل قطع ال�شمك 

املرمية بجانبها، ثم اإىل منظر املائدة املقلوبة 

أريهما الطفل املحروق. فقلت:  وطلبا مني اأن ا

هناك.. هناك.. يف امل�شفى. 

فق������ال اأحدهم������ا وهو يدنو م������ن املائدة 

املقلوبة: وما الذي ي�شمن لنا اأن هذه لي�شت 

اإل بطانية فارغة. 

قلت: فارغة.. فارغة كيف، فيها خملوق 

يحتاج اإىل اإ�شعاف. 

أرنا هذا املخلوق. فقال: ا

أنها اأخذت توء  ومن �شوء ح������ظ القطة ا

يف تلك اللحظة ب�ش������وت ك�شري وتتحرك يف 



يف �صحبـــــة التـــــــراث

125 �لعـــــــــــــــــــدد  563    �آب  2010

ر�ص  ح�شني. عندئذ و�شعا احلمالة على الأ

وق������ال: األ تع������رف عاقبة م������ن يزعج رجال 

�شع������اف دون �شبب يف هك������ذا وقت. وفتح  الإ

اأحدهما الباب مناديا ال�شائق بينما اختطف 

ر�ص لت�شقط  الثاين البطانية وف�شها على الأ

القطة وهي ت�شدر بقايا ن�شيج خافت. فقال 

ذات الرج������ل موجها كالمه لل�شائق: �شاحبنا 

يري������د اأن ن�شعف له / ب�شه /. جحظ ال�شائق 

عيني������ه الناع�شت������ني قائال با�شتي������اء: ب�شه.. 

ب�شه. 

وتقدم������وا جميعا م������ن املائ������دة املقلوبة 

ينظ������رون اإىل ال�شحون والطعام امللقي، واإىل 

القطة التي ان�شمت اإىل تلك الفو�شى العارمة 

التي توحي للناظر ب������اأن �شجارا ما وقع للتو 

يف هذه احلديقة املنزلية ال�شغرية. ثم اتفقوا 

اأن ياأخذونني اإىل خمف������ر امل�شفى ملحا�شبتي 

زعاج، فامتنعت اإّل اأن اأ�شطحب  على هذا الإ

القطة معي، لكنهم ج������روين من كتفي بقوة 

وقادوين اإىل ال�شيارة تاركني القطة تئن وقد 

اأحكموا الباب. بو�شولنا امل�شفى اأخذوين اإىل 

�رشطي وقالوا له: اإلي������ك هذا الذي اأزعجنا 

من اأج������ل / ب�شه/. اأم�شكن������ي ال�رشطي من 

رقبتي وقذفني اإىل غرفة التوقيف ال�شغرية 

أقف������ل علي الب������اب. انزويت يف ركن اإىل اأن  وا

آخ������ر يف ال�شب������اح واأعلمته  ح�������رش �رشطي ا

بق�شت������ي فقال باأنه لي�شتطيع اأن يفعل �شيئا 

قب������ل اأن يح�رش رئي�ص املخف������ر �شباح الغد. 

وعاد اإىل قفل الب������اب من اخلارج. انتظرت 

اإىل اأن ح�رش رئي�ص املخفر عند ظهرية اليوم 

الت������ايل، فجاء �رشطي وقادين اإليه. مل يدعني 

رئي�������ص املخفر اأفه بكلمة، قال بح�شم: لتقل 

أن������ك اأردت اأن ت�شع������ف / ب�ش������ه /، لقد  يل با

وىل  نه������ا املرة الأ �شعاف، لكن لأ اأزعج������ت الإ

فقد اأمرت باإخ������الء �شبيلك،واإياك ثم اإياك 

اأن تعيدها. 

قلت له: مل اأق�شد اأي اإزعاج، ولكن كانت 

نقاذ حياة هذه امل�شكينة  الطريقة الوحيدة لإ

�شح������ك الرجل قائ������ال: م�شكين������ة.. ثم 

جتلجل به ال�شح������ك اإىل اأن اأطلق �رشاحي. 

أنني اأرى نور العامل  �شعرت باأنني ولدت للتو، وا

للت������و، ول اأدري ملاذا انتابن������ي �شعور غريب 

باأنني كنت يف حل������م. لدى خروجي من باب 

املخفر، �شارعت اخلطا اإىل اأقرب �شيدلية، 

ابتع������ت اأدوية ملعاجلة احلروق وم�شيت نحو 

البيت.. فتح������ت الباب وكاأنني مل اأفتحه منذ 

أنينا،  أ�شمع لها ا �شن������ة.. جريت اإىل القطة، مل ا

ومل تلق اإيل نظرات ا�شتغاثة، لقد حتولت اإىل 

جثة متف�شخة حتت ف������وج هائل من الذباب 

ول مرة يف بيتي. أراه لأ زرق الذي ا الأ
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يف  الطفل  �شخ�شية  ببناء  العناية 

الرتاث 

ن������رى العناي������ة البالغة بتوجي������ه الطفل 

وتنمي������ة �شخ�شية �شوية ل������ه يف الرتاث، وما 

ن الطفل يكم������ل املرحلة الزمنية  ذل������ك اإل لأ

أبناء احلا�رش.  التي يعي�شها ا

ن�شان بتوجيه الطفل منذ القدم،  اهتم الإ

أ�ش������كال الرتبية  ن�شاين ا وجند يف ال������رتاث الإ

والتوجيه للطفل، يف ال������رتاث اليوناين وجه 

دباء بع�ص نتاجهم اإىل الطفل،  ال�شع������راء والأ

ومنه������م عل������ى �شبي������ل املث������ال: مو�شخو�ص، 

ويوريبيدي�ص، وبيون، وثيوكريتو�ص. 

لقد خاطب بيون الطفل قائاًل: 

يابني لتلجاأ اإىل النا�س دون مربر 

ولتعتمد على الغري يف اإجناز عملك 

حاول اأن ت�شنع مزمارك بنف�شك 

لهة  كل �شيء يتم مب�شيئة الآ

أراد بي������ون اأن يعتمد الطفل على نف�شه،  ا

وهو ي�ش������ق طريقه يف احلياة، وبذات الوقت 

جعله ي�شعر ب������اأن اهلل يكون يف عون َمن كان 

يف ع������ون نف�شه، اإنه يدف������ع الطفل كي ي�شعر 

بامل�شوؤولية جتاه احلياة، ويعتمد على نف�شه. 

أ�شكال  ون������رى يف الرتاث امل�رشي القدمي ا

العناي������ة بتوجيه الطفل، وم������ن ذلك ق�شيدة 

ن�شيد النيل التي تقول للطفل: 

حمدًا للنيل ينزل من ال�شماء 

وي�شقي الرباري البعيدة عن املاء 

وينتج ال�شعري، وينبت احلنطة 

�شماك  وه� �شيد الأ

 وه� الذي يحدد للمعابد اأعيادها 

مراطورية الفار�شية باأدب  كما اهتمت الإ

الطف������ل، وتركت تراثاً جي������داً، ومن ذلك ما 

ورد يف كتاب / اأ�شل اخلليقة / حيث يجيب 

الطفل الذي ي�شاأل عن الزمان قائاًل: 

الزمان من كال املخل�قني اأق�ى 

الزما ن من كل متملك اأملك 

الزمان من كل ذي علم اأعلم 

زماننا مي�شي ويتفرق 

لميكن للروح اأن تتخلى عن اجل�شد 

عايل.  ول حني تطري يف الأ

كما خاطب������ت ح�ش������ارة وادي الرافدين 

الطفل يف ملحمة جلجام�ص وهي تقول له: 

من �شلك �شبيل العدوان واغت�شبت يده ما 

لي�س له 

من نظر نظرة ر�شا اإىل م�اطن ال�رس 

من بّدل ال�زن الكبري بال�زن ال�شغري 

من اأكل ما لي�س له ومل يقل ماحدث 

ف�ش�ف يعاقب على جرائمه. 

أ�شكال  وجند يف الرتاث ال�شعري العربي ا

الكتاب������ة للطف������ل، حت������ى اإن كب������ار ال�شعراء 
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خ�ش�شوا بع�������ص ق�شائده������م للطفل، وقد 

لفت������ت لعب������ة / الزحلوقة / الت������ي يلعب بها 

طفال نظر امرئ القي�ص، فكتب يقول:  الأ

زل  زح�������������ل��������������ق�������������ة  مل����������������ن 

ب�������ه�������ا ال�������ع�������ي�������ن�������ان ت����ن����ه����ل 

ل  الأ خ��������������������ر  الآ ي����������ن����������ادي 

ح�������ل��������ًا  ح��������������ل���������������ًا..  األ 

ويف معلقت������ه يقول عمرو بن كلثوم رافعاً 

طفال يف جمتمعه:  معنويات الأ

��ا  ع��نَّ ���اح  ال���ط���مَّ ب���ن���ي  اأب����ل����غ  األ 

����ا ف��ك��ي��ف وج���دمت����َن���ا  وُدع����م����يَّ

خ�شفًا  النا�س  �شام  امللُك  َم��ا  اإذا 

ف��ْي��َن��ا  ل  ال�������ذُّ ن���ق���رَّ  اأن  اأََب����ْي����َن����ا 

ا  ن��ا ال��َب��������������رَّ ح��ت��ى ���ش��اق عنَّ م��الأ

وَظ���ه���َر ال��ب��ح��ر من���ل����ؤه ���ش��ف��ْي��َن��ا 

��ب��يٌّ  ���شَ م��ن��ا  ال���ف���ط���اَم  ب���ل���َغ  اإذا 

ت���خ���رُّ ل���ه اجل���ب���اب���ُر ���ش��اج��دْي��َن��ا 

مام الغزايل يف كتابه اإحياء علوم  يقول الإ

الدين: اعلم اأن الطريق يف ريا�شة ال�شبيان 

أوؤكدها، وال�شبي اأمانة عند  مور وا من اأهم الأ

والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفي�شة �شاذجة 

خالي������ة من كل نق�ص و�شورة، وهو قالب لكل 

ما ميالأ به، فاإن عّود اخلري وعلمه ن�شاأ عليه 

خرة، و�شاركه يف ثوابه  و�شعد يف الدني������ا والآ

أب������وه وكل معلم له وموؤدب������وه، واإن عّود ال�رش  ا

واأهم������ل اإهمال البهائم �شق������ي وهلك، وكان 

الوزر يف رقبة القيم عليه والويل له. 

وقد وردت تعريف������ات عديدة يف الرتاث 

�شالم������ي عن الطفل ومنه������ا و�شف النبي  الإ

�شلى اهلل عليه و�شل������م: /الطفل ريحانة من 

اجلنة/.

بينم������ا ي�ش������ف معاوية ابنته ب������� /تفاحة 

القلب/، فقد دخل عم������رو بن العا�ص عليه 

وعنده ابنته عائ�ش������ة فقال: من هذه يا اأمري 

املوؤمنني؟ 

ق������ال: هذه تفاح������ة القلب، ث������م اأ�شاف: 

فواهلل ما مر�ص املر�ش������ى، ول ندب املوتى، 

. خوان اإل هنَّ ول اأعان على الأ

أم������ري املوؤمن������ني اإنك  فق������ال عم������رو: يا ا

حببتهن اإيّل.

وكان الزه������ري ب������ن الع������وام يرق�ص ولده 

ويقول: 

ع��ت��ي��ق ب����ن����ي  آل  ا م�����ن  اأزه����������ر 

م�����ب�����ارك م�����ن ول������د ال�������ش���دي���ق 

األ����������������ذه ك������م������ا األ�������������ذ ري����ق����ي 

م���������ن���������زل���������ة امل��������������ش������ي������ق������ى

تتمتع املو�شيقى مبنزلة هامة يف الرتاث 

أنها  الب�رشي، ودوماً فه������ي حتظى باملديح، وا

ن�شان مهما كان موقعه، ومهما كانت  لغ������ة الإ

لغته، وهي الت������ي حتقق ال�شكين������ة والن�شوة 

أنها ت�شفي من بع�ص  ن�شان، اإ�شاف������ة اإىل ا لالإ

مرا�ص النف�شية.  الأ

يف ال������رتاث العرب������ي نق������ع عل������ى مقولة 

كات������ب جمهول يلخ�������ص فيه������ا مفهومه عن 
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منزلة املو�شيقى قائ������اًل: / املو�شيقى حكمة 

لفاظ  عجزت النف�������ص عن اإظهاره������ا يف الأ

�شوات الب�شيطة،  املركبة، فاأظهرته������ا يف الأ

فلما اأدركته������ا ع�شقتها، فا�شمعوا من النف�ص 

حديثها. ال�شوت احل�ش������ن والنغم ال�شحيح 

يجري يف اجل�شم وي�رشي يف العروق، في�شفو 

له الدم، وتنقاد له النف�ص، ويرتاح له القلب، 

وتهتز له اجلوارح، وتخف احلركات. 

نغام ال�شجية  منافع ال�شوت احل�شن والأ

خرة،  أنها يُتو�ّشل منه������ا اإىل نعيم الدنيا والآ ا

ن منه������ا م������ا يبع������ث ال�شجاع������ة، ويحدث  لأ

الن�ش������اط، ويوؤن�ص الوحي������د، ويريح التعبان، 

وي�شلّي الكئيب، ويب�شط الأخالق /. 

وق������د اهتم العلم������اء باملو�شيق������ى، فاأوىل 

الفاراب������ي عناية فائقة ل������دور املو�شيقى اإىل 

آلتَي  درجة اأن قادت������ه عنايته تلك اإىل ابتكار ا

الربابة، والقانون. 

أبو املج������د ب�شناعة  وا�شته������ر العبا�ص، وا

رغ������ن، واخرتع م�������رشاب العود من قوادم  الأ

الن�شور بعد اأن كان من مرهن اخل�شب، ويف 

أبناء  اأواخر الق������رن التا�شع املي������الدي و�شع ا

أ�ش�ص وقواع������د املو�شيقى  مو�شى ب������ن �شاكر ا

امليكانيكي������ة، وا�شتعمل������وا الري������خ املو�شيقي 

لتوزيع الأحلان. 

مديح العقل 

ن�شان على عقله،  مال معقودة يف الإ كل الآ

مور،  ن�شان العاقل ي�شتطيع اأن يتدبر الأ ن الإ لأ

ويقدم املواقف الفا�شلة عند ال�شدائد. 

كان حميي الدين بن عربي يقول:

تدرع له�تي بنا�ش�تي وح�شل م��شى اليم تاب�تي

فمن قال عني اإنني العبد

وقد �شح اأين امللك الفرد

قرب عليم غره اجلحد

فانظر عزتي فيك وتثبيتي  على عر�س تنزيهي 

عن الق�تي

مال كله������ا معقودة على   وهنا تك������ون الآ

ن�شان العاقل الذي يزرع احلياة ورودا.  الإ

يقول ابن عربي: 

راك�����ة وال��ب��ان ي��اح��م��ام��ات الأ األ 

ترفقن لت�شعفن بال�شج� اأ�شجاين 

�ش�رة كل  قابال  قلبي  �شار  لقد 

ف��م��رع��ى ل��غ��زلن ودي����ر ل��ره��ب��ان 

وث�������ان وك��ع��ب��ة ط��ائ��ف وب���ي���ت لأ

آن  وال������اح ت�����راة وم�����ش��ح��ف ق���را

ت�جهْت اأن��ى  بدين احل��ب  اأدي���ن 

رك��ائ��ب��ه ب��احل��ب دي��ن��ي واإمي����اين. 

وعن ف�شل كظم الغيظ الذي يبلغه املرء 

بالعقل واحلكمة يقول النبي �شلى اهلل عليه 

و�شل������م: )راأي���ت ق�ش����را م�رسفة عل���ى اجلنة، 

فقلت: ياجربيل ملن هذه؟ 
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ق���ال: للكاظم���ني الغي���ظ والعاف���ني عن 

النا�س(. 

قال مع������اذ بن جب������ل: ملا بعثن������ي ر�شول 

اهلل �شل������ى اهلل عليه و�شل������م اإىل اليمن قال: 

)مازال جربيل عليه ال�شالم ي��شيني بالعف�، 

فل�ل علمي باهلل لظننت اأنه ي��شيني برتك 

احلدود(. 

يقول النبي: )من كظ���م غيظه وه� قادر 

على اأن ينفذه، دعاه اهلل على روؤو�س اخلالئق 

ي�م القيامة حتى يخريه يف اأي احل�ر �شاء(. 

ويحك������ى عن جعفر ال�ش������ادق اأن غالما 

بريق من  وقف ي�شب عل������ى يديه فوق������ع الإ

يد الغ������الم يف الط�شت، فط������ار الر�شا�ص يف 

وجهه، فنظر جعفر اإليه نظر مغ�شب، فقال: 

يامولي والكاظمني الغيظ، قال: قد كظمت 

غيظ������ي، قال: والعافني عن النا�ص. قال: قد 

عف������وت عنك، قال: واهلل يح������ب املح�شنني، 

قال: اذهب فاأنت حر لوجه اهلل تعاىل. 

م������ام مالك  م������ام ال�شافعي بالإ ون������زل الإ

ف�ش������ب بنف�ش������ه املاء عل������ى يديه وق������ال له: 

ليرعك ماراأيت مني، فخدمة ال�شيف على 

امل�شيف فر�ص. 

وروي اأن عم������ر بن اخلطاب راأى �شكرانا 

ف������اأراد اأن ياأخذه ليع������زره، ف�شتمه ال�شكران، 

أم������ري املوؤمنني ملّا  فرجع عن������ه، فقيل له: يا ا

نه اأغ�شبني،  �شتمك تركته، قال: اإمنا تركته لأ

فلو عزرته لكنت ق������د انت�رشت لنف�شي، فال 

اأحب اأن اأ�رشب م�شلما حلمية نف�شي. 

ذكر �شفيان بن عيينة عن جامع بن �شداد 

ع������ن اأبي وائل عن عب������د اهلل قال: ذا بُخ�ص 

املكي������ال ُحب�ص القط������ر، واإذا ظهر الزنا وقع 

الطاعون، واإذا كرث الكذب كرث الهرج.

مام ال�شافعي رحمه اهلل:  يقول الإ

مب�شلم ي��ل��ي��ق  ل  م���ا  وجت���ن���ب����ا 

ُع��ّف���ا ت��ع��ف ن�����ش��اوؤك��م يف امل��ح��رم

ط���رق ال��ف�����ش��اد ف��اأن��ت غ��ري ُم��ك��ّرم

ال��رج��ال وتابعًا ُح���رم  ي��ا ه��ات��ك��ًا 

يف اأه���ل���ه ي���زن���ى ب���رب���ع ال���دره���م

م���ن ي���زن يف ق����م ب��األ��ف��ي دره���م

فاعلم بيتك  اأهل  ال�فا من  كان 

ا�شتقر�شته اإن  دي���ن  ال���زن���ا  اإن 

م���ا ك��ن��ت ه��ت��اك��ًا حل��رم��ة م�شلم

ماجد  �شاللة  م��ن  ح���رًا  كنت  ل��� 

فافهم ل��ب��ي��ب��ًا  ه���ذا  ي���ا  ك��ن��ت  اإن 

م���ن ي���زن ُي����زن ب���ه ول���� ب��ج��داره 

أبو العين������اء: كان يل خ�شوم ظلمة  ق������ال ا

ف�شكوتهم اإىل اأحمد بن اأبي داود، وقلت: قد 

 و�شاروا يدا واحدة. فقال: يد 
ّ
ت�شافروا علي

أيديهم.  اهلل فوق ا

فقلت له: اإن لهم مكرا،

فقال: ول يحيق املكر ال�شيِّئ اإل باأهله.

قلت: هم فئة كثرية 
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فق������ال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية 

باإذن اهلل.

وق������ال اب������ن م�شعود ر�ش������ي اهلل عنه: ملا 

ك�شف العذاب عن ق������وم يون�ص عليه ال�شالم 

ت������رادوا املظامل بينهم، حتى كان الرجل ليقلع 

أ�شا�شه فريده اإىل �شاحبه  احلجر من ا

وق������ال �شحنون بن �شعي������د: كان يزيد بن 

ح������امت يقول: ما هبت �شيئ������ا قط هيبتي من 

أنا اأعل������م اأن ل نا�رش له اإل  رجل ظلمت������ه، وا

اهلل، فيقول ح�شبك اهلل،اهلل بيني وبينك، 

وبك������ى علي بن الف�شل يوم������ا، فقيل له: 

ما يبكيك؟ 

قال: اأبكي على من ظلمني اإذا وقف غدا 

بني يدي اهلل تعاىل ومل تكن له حجة.

منزلة احُل�شن 

للُح�شن منزلة طيبة يف الرتاث، حتى اإن 

ن�شان يتفاءل بالوجوه احل�شنة، الإ

يقول عنرتة: 

ول��ق��د ذك��رت��ك وال���رم���اح ن���اه��ل 

مني وبي�س الهند تقطر من دمي 

ن��ه��ا  لأ ال�����ش��ي���ف  تقبيل  ف�����ددت 

 مل��ع��ت ك���ب���ارق ث���غ���رك امل��ت��ب�����ش��م 

 / ليكتب عن 
ّ

ويف ه������ذا يح�������رش /كث������ري

احلب بقوة بعد اأن ذاقه: 

وما كنت اأدري قبل عزة ما البكا 

ت�لت  القلب حتى  م�جعات  ول 

ثم يقول: 

ف���ق���ل���ت ي����ا ع������َز ك������َل م�����ش��ي��ب��ٍة

ت  اإذا وِطَنْت ي�ما لها النف�ُس ذ َلَّ

اح�شني ل مل�مةً  اأو  بنا  اأ�شيئي 

ت��ق��ل��ت  اإن  َم��ق��ل��ي��ة  ول  ل���دي���ن���ا 

خم��ام��ٍر داءٍ  غ���رَي  م��ري��ئ��اً  هنيئاً 

ا�شتحلت  ما  اأعرا�شنا  من  لعزة 

يتحدث جمي������ل بثينة عن ثورة حبه نحو 

ألوان  حبيبت������ه الغائب������ة عنه، وهنا ل������ون من ا

احلب يدفع اإىل تعابري غنية اأخرى عن دفق 

امل�شاعر. يقول: 

�شفاوؤها  وقيل  رجلي  َخ���ِدرت  اإذا 

دعائيا  اأن���ت  ك��ن��ت  حبيب  دع����اُء 

�شبابةً  اإل  ال���ا���ش���ن  زادين  وم��ا 

مت��ادي��ا  اإل  ال���ن���اه���ني  ك����رثة  ول 

اأنني  الريق  عذبة  يا  تعلمي  اأمل 

�شاديا  وج��ه��ك  األ���ق  مل  اإذا  اأظ���ل 

بغتة  املنية  األقى  اأن  خفت  لقد 

ويف النف�س حاجات اإليك كما هي 

اإنه اجلم������ال الذي يه������زه الغياب، الذي 

يتحول اإىل ح�شور اأكرث ا�شتعال من احل�شور 

اجل�ش������دي وهذا الغي������اب ال�شحري هو ذاته 

ن ي�شورها بقوله وت�شويره:  الذي يدفعه لأ

ك�اكب  والن�شاء  ح�شنا  البدر  هي 

و����ش���ّت���اَن ب���ني ال���ك����اك���ب وال��ب��در 
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مثلما  ال��ن��ا���س  ع��ل  ف�شلت  لقد 

على األف �شهر ف�شلت ليلة القدر 

يقول كثرّي: 

ل� اأن عزة حاكمت �شم�س ال�شحى 

يف احل�شن عند م�فق لق�شى لها 

ويقول بكر بن النطاح: 

بي�شاُء ُت�شحبُ  من قيامٍ  �شعَرها 

وت��غ��ي��ب ف��ي��ه وه���� وج���ه اأ���ش��ح��مُ 

ف���ك���اأن���ه���ا ف���ي���ه ن����ه����اٌر ����ش���ا ط���ٌع 

وك�����اأن�����ه ل���ي���لٌ  ع��ل��ي��ه��ا م��ظ��ل��ُم 

كان������ت لبابة بنت عبد اهلل بن عبا�ص من 

اأجمل النا�ص وجه������ا، وكانت عند الوليد بن 

عتبة بن اأبي �شفيان، فكانت تقول: ما نظرُت 

آة مع اإن�ش������ان اإل رحمته من  وجه������ي يف م������را

ح�شن وجهي، اإل الولي������د، فكنت اإذا نظرُت 

اإىل وجهي مع وجهه رحمُت وجهي من ح�شن 

وجهه. 

وقد و�شفها ال�شاعر: 

ي��شف قطعت  عهد  اأنها يف  ول��� 

ق���ل����ب رج�������اٍل لاأك�������ف ن�������ش���اءِ 

وي�شف املتنبي وجها جميال وقعت عيناه 

عليه:

�شعرها  ذوائ����ب يف  ث���الَث  ن�����رست 

اأرب���ع���ا  ل���ي���ايل  ف������اأرت  ل��ي��ل��ةٍ   يف 

ب�جهها  الزمان  قمر  وا�شتقبلت 

ف��اأرت��ن��ي ال��ق��م��ري��ن يف وق���ت معا 

أبي �ُشلمى:  ويرى زهري بن ا

اأن���ي���ق ل��ع��ني ال���ن���اظ���ر امل��ت������ش��م

ومنظُر.  لل�شديق  ملهى  وفيهن 

ولكن قد يخ������دع املظهر اأحياناً، فيخفي 

احُل�ش������ن خلفه ما يناق�ش������ه، ويف ذلك يقول 

مب�رّش بن الهديل الفزاري:

 ول خري يف ُح�شن اجل�ش�م وط�لها 

عق�ل  اجل�ش�م  ُح�َشن  تزن  مل  اإذا 

اأما ابن �������رشف القريواين فيحذر الغرور 

باملظهر الذي قد يحمل يف داخله ما يناق�شه 

تاما فيقول:

اح������ذر حم���ا����ش���َن اأوج�������ه ف��ق��دت 

اأق��م��اُر  اأن��ه��ا  اأن��ف�����س ول���  حما�شن 

ف���اإن���ه���ا  ن������ظ������رَت  اإذا  ٌج  ������������رسُ

ف��ن��اُر  م�ش�شَت  واإن  ي�����ش��يُء  ن�����ٌر 

وكان الوزي������ر اب������ن املغزي ال������ذي توىل 

الوزارة يف عهد البويهيني يف بغداد ويحفظ 

خم�شة ع�������رش األف بيت م������ن ال�شعر العربي 

القدمي يقول: 

وع��ق��ٍل  اأدٍب  يف  احُل�����ش��َن  راأي����ت   

ويف اجل��ه��ِل ال��دم��ام��ُة وال��ه���ان

بل حتى ثقاف������ة اأدب احلوار تُ�شفي قوًة 

جمالي������ة عل������ى اإن�شان ق������د ل يتمتع بجمال 

املظهر فيتفّوق البيان على ذلك، يقول �شبيب 

بن �شبيبة: 
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عدميًا  اأ�شحى  ماجد  م��ن  وك��م   

ل�����ه ح�������ش���ٌن ول���ي�������س ل�����ه ب���ي���اُن

بزين  ل��ه��م  ال���رج���اِل  ح�شن  وم���ا 

ال��ل�����َش��اُن  احُل�����ش��َن  ُي�����ش��ع��د  مل  اإذا 

ويرى حكيم ال�شع������ر املتنبي اأن الأخالق 

ن�شان احلقيق������ة، واإن خال هذا  ه������ي زينة الإ

ن�شان من الأخالق خال من اأي ميزة قيمة  الإ

فيه حتى لو بدا ح�شن املظهر فيقول يف بع�ص 

�شعره: 

وما احل�شن يف وجه الفتى �رسفًا 

واخل��الئ��ق.  فعله  يف  يكن  مل  اإذا 

ويُقال: 

اإذا كان ربُّ البيت بالطبل �شاربًا 

فال تلم ال�شبيان فيه على الرق�س 

ميينه  ت�����دوي  امل�����رء  اأن  ت���ر  اأمل 

�شائره  لي�شلم  ع��م��دا  فيقطعها 

اإن ق������راءة ال������رتاث حتم������ل خ�شو�شي������ة 

لحتملها اأي قراءة غريها، اإننا ن�شعر ب�شيء 

جداد حتى تكون  من الو�شايا التي تركها الأ

قناديل �شوء يف دجى الطرقات الفكرية. 

اإنها �شحبة لل������رتاث، وعلى ذلك ميكننا 

القول اأن َمن لتراث له، ل�شاحب له.

قائمة امل�صادر واملراجع 

ب�صيهي من�صورات وزارة الثقافة-  من امل�صتطرف يف كل فن م�صتظرف- �صهاب الدين اأبي الفتح حممد بن اأحمد الأ  -1

دم�صق 2004.

ديوان املتنبي.  -2

ديوان زهري بن اأبي �صلمى.   -3

مام ال�صافعي. ديوان الإ  -4

ول من كتاب: العر وديوان املبتداأ واخلر، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، بال تاريخ،  مقدمة ابن خلدون، اجلزء الأ  -5

�س 546.

اخل�صائ�س، اأبو الفتح ابن جني، حتقيق حممد علي النجار، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، ط 3.  -6

ال�صعر وال�صعراء لبن قتيبة، حققه د. مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت ط1، 1981.  -7

8-  البيان والتبيني، اجلاحظ، حت عبد ال�صالم حممد هارون 7/1 ط 5، 1985، مطبعة املدين.

كليلة ودمنة، ابن املقفع، موؤ�ص�صة الكتب الثقافية ط1، 2..2.  -9

ول من كتاب: العر ودي��وان املبتداأ واخلر، دار اإحياء ال��رتاث العربي، بريوت، بال  10- مقدم��ة ابن خل��دون، اجلزء الأ

تاريخ، �س 546.

متاع واملوؤان�صة- اأبو حيان التوحيدي- حتقيق: اأحمد اأمني واأحمد الزين- املكتبة الع�صرية 1953. 11- الإ

دب العربي- د. �صوقي �صيف- الع�صر اجلاهلي- دار املعارف- م�صر. 12- تاريخ الأ

ندل�س الرطيب- املق��ري والتلم�صاين- حتقيق اإح�صان عبا���س- من�صورات دار �صادر-  13-  نف��ح الطيب م��ن غ�صن الأ

بريوت 1986.
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�صاحب االنبثاق املعلوماتي الذي اأحدثته تكنولوجيا االت�صاالت املتنامية 

ب�صكل مت�صارع ثورة يف املفاهيم، وقلبا للقيم املتداولة وتدويال لها، يف ظل ما 

اأ�صحى ينعت بالعوملة، �صعب على غري املوؤهلني مواكبة حتدياته، فقد اخرتق 

ن�صان املعا�رص، مما جنم عنه رواج جمموعة  املّد العوملي كل املناحي احلياتية لالإ

من املفاهيم واال�صطالحات كاملجتمع الرقم������ي، وجمتمع ال�صورة، واملجتمع 

امل�صهدي، واملجتمع الفرجوي، وما اإىل ذلك من امل�صطلحات املرتبطة بالثقافة 

داب واللغات بجامعة ح�شيبة بن بوعلي )اجلزائر( اأ�شتاذ يف كلية الآ

العمل الفني: الفنانة مي�شون علم الدين.

❁❁

ò

يقونية فاعلية العالمة الأ

�شهاري  يف التوا�شل الإ

حممد خاين

❁
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الب�رصي������ة يف اخلطاب العاملي املعا�رص، مما 

حدا ببع�صهم اإىل و�صف ال�صورة باعتبارها 

مدار هذا التحول املفاهيمي بكونها »خطابا 

 )1(
أيقونيا م�صابها لن�ص خطي م�صتمر«. ا

وعليه فاإن هذه الورقة تبحث يف م�صاألة 

�صهارية خا�صة  الدللة يف ال�صورة عامة والإ

وعالقته������ا بالل�ص������ان، وك������ذا فاعليته������ا يف 

�صهاري، واإن كان باإمكانها اإن�صاء  التوا�صل الإ

الر�صالة والتدليل منف������ردة، مبعنى اآخر هل 

�صهارية اأن تتم  ميكن للعملية التوا�صلي������ة الإ

خارج الل�صان؟

من املكتوب اإىل الب�رصي:

راأى بع�صه������م يف هيمن������ة الب�رصي على 

الراهن بدي������ال لثقافة املكت������وب، فال�صورة 

اجليدة تغن������ي عن األف كلم������ة، ح�صب املثل 

، مما ا�صتدعى 
)2(
ال�صين������ي الذائع ال�صي������ت

مراجعة جذرية ملا كان �صائدا من النظريات 

الت������ي هيمنت على الفك������ر العاملي لردح من 

الزم������ن، وه������و ما �صاع������د عل������ى رواج فكرة 

ن�صاني������ة اإىل ح�ص������ارة ال�ص������ورة  حت������ول الإ

، ورمب������ا 
)3(
)Civilisation de l’image(

خرية  كان������ت حجتهم يف ذلك ق������درة هذه الأ

على تاألي������ب ال������راأي العام، وقل������ب موازين 

الق������وى من طرف اإىل اآخر، وما اإىل ذلك من 

املجالت التي تتدخ������ل فيها فتحدث �رشخا 

أو تعميقا له، لقدرتها العجيبة  يف املتوا�شل، ا

على تنميط العالقات، وكذا تك�شري النمطية 

ال�شائ������دة، فق������د يُحِدث بّث �ش������ورة ما على 

ف�شائية ما ل يحدثه ن�رش كتاب باأكمله، وما 

�ش������ور ا�شت�شهاد الطف������ل الفل�شطيني حممد 

أبو غريب ببعيدة  جمال الدرة، وماأ�شاة �شجن ا

ن�شانية قد  عنا، وهو ما يعن������ي �شمنيا اأن الإ

 Civilisation( املكتوب  ح�شارة  جتاوزت 

، وق������د نتج عن هذا التحول 
)4(

)de	l’écrit
-ككل حادث وطارئ -تع�شب فريق له واآخر 

ول اإىل اأن الع�رش  عليه، اإذ ذه������ب الفريق الأ

لك������رتوين �شرّي ع�������رش الطباع������ة قدميا  الإ

 ،
)5(

وُمتجاَوزا، واعتروا احلا�شل تقدما ورقيا

واأما الفريق الثاين فقد راح يوؤكد على عدم 

ن�شانية اإىل ح�شارة ال�شورة،  �شحة حتول الإ

فنحن مازلنا واأكرث من اأي وقت م�شى نعي�ص 

ن الكتابة والكالم يبقيان  ح�شارة املكتوب، لأ

)6(
كرث اإبالغا واإعالما. دائما البنيتني الأ

و دع������ا اآخرون اإىل كبح جم������اح ال�شورة 

آثاره بال�شلب  أثر مدمر تنعك�������ص ا مل������ا لها من ا

عل������ى الن�������ص، وذل������ك بعملها عل������ى تعويد 

. والرت������كان اإىل ما تقدمه 
)7(

الق������راء الك�شل

ال�شورة م������ن معرفة �شحل������ة �شطحية، ويف 
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�شمني  اع������رتاف  الراأي  هذا 

من ه������وؤلء بدعوتهم اإىل كبح 

على  بهيمنتها  ال�شورة  جماح 

قطاعات وا�شع������ة من احلياة 

املعا�رشة، وك������ذا فاعليتها يف 

التدليل لكونه������ا حتمل كامل 

موا�شف������ات الر�شال������ة، وم������ا 

ي�شاح������ب ذل������ك م������ن مر�شل 

ومتل������ق، و�شنن وقن������اة تر�شل 

خاللها، و�شلة.

أن�ش������ار املكتوب  وي�ش������وق ا

اأن  منه������ا  اأخ������رى  حجج������ا 

الع������امل املزيف ال������ذي تقدمه 

ال�ش������ورة اجلذاب������ة يق�ش������ي 

املكتوب وبالت������ايل ي������وؤدي اإىل تهمي�ص اللغة 

، م������ا يالحظ هو اأن اأن�شار 
)8(

ومعها التفكري

الط������رح الثاين قد ربط������وا اللغة بالكتابة، ملا 

له������ا من اأهمية يف التوا�ش������ل عن بُعد، وكذا 

ن�شانية، ونقل  ث������ار الإ عمله������ا على تخليد الآ

التجارب واخلرات م������ن جيل اإىل جيل عر 

زمان والده������ور، متنا�شني اأمراً هاماً وهو  الأ

اأن اخلط������اب الب�������رشي احل������ايل ل������ه اأهلية 

ثاركما  نقل التجارب واخل������رات وتخليد الآ

املكتوب تاما، نتيج������ة النقلة النوعية التي 

عرفتها تكنولوجيا ت�شجيل ال�شورة وال�شوت 

أر�شفتهم������ا، وم������ا اإىل ذلك من  وتوزيعهم������ا وا

العملي������ات الفنية التي غ������دت مي�شورة، ويف 

متناول اجلميع.

مر الذي دفع بع�شهم اإىل اإعادة  وه������و الأ

حتوير ملفه������وم الن�ص على �شوء امل�شتجدات 

أن������ه مل يعد –	الّن�ص- جمموع  الراهنة فراأى ا

تل������ك العالمات املدّونة عل������ى �شفحة ما بل 

أو ت�شجيال على �رشيط  ميكن اأن يكون فيلما ا

أو برجمي������ات )logiciels( عل������ى  ممغن������ط ا

قر�������ص ل������ني)disquette( اأو مزيج������ا من 
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ور على  العالمات اللفظية واملو�شيقّية وال�شّ

. كما هو 
)9(

)CD-ROM( قر�ص م�شغوط

ظاهر للعيان فاإن ه������ذا التعريف م�شتوحى 

من �شميم اخلط������اب الب�رشي الذي اأ�شحى 

مهيمنا على الثقافة العاملية املعا�رشة.

ال�ش�رة والتدليل:

أث������ر مو�ش������وع التوا�ش������ل الب�������رشي  ا�شتا

جله  باهتم������ام الدار�ش������ني، حيث عق������دت لأ

الن������دوات وامللتقيات، ومن بينها الندوة التي 

عقدت يف باري�ص �شنة1988، ون�رشت اأعمالها 

�شهار(،  حتت عنوان  )امل�شاهد يف مواجهة الإ

ومم������ا مت التاأكيد عليه ه������و اأن العني حتوز 

دراكية، على  ن�شطة الإ ك������ر من الأ الق�شط الأ

أ�شا�ص اأن 80 % من اخلرات ت�شلنا من جمال  ا

: »اإننا نعي�ص يومياً ا�شطدام ال�شور 
)10(

الروؤية

�شهارية بامل�ارة  باحلياة، ا�ش�طدام اللوح�ات الإ

والراجل������ني امل�رشعني، بواجه������ة ال�شيارات، 

أم������ام اإ�شارات املرور، اإن������ه ا�شطدام يحول  وا

املدين������ة اإىل �شا�ش������ة عمالق������ة تتوهج حركة 

واإيقاع������اً مت�شارعاً، ويجعل العني تعي�ص عر 

املحف������زات الب�رشية توت������را دائما تبدو معه 

ما 
 )11(

م�ص قد فق������دت �شالحيتها« �ش������ور الأ

نلحظه ههنا اإع������الء ل�شاأن الثقافة الب�رشية 

وتكري�������ص لهيمنة ال�شورة على خمتلف اأوجه 

ن�شاين. الن�شاط الإ

م������ا هو معلوم لدى اجلمي������ع اأن ال�شورة 

انتقلت من التدلي������ل على البعد الروحي يف 

 اإىل الت�شبع 
)12(

الع�شور الو�شطى امل�شيحي������ة

بروؤي������ة ذات خلفية ليرالية تعل������ي من �شاأن 

امل������ادة يف احل�شارة املعا�������رشة، فال�شورة ما 

هي اإل �شيء ي�شبه �شيئا اآخر ويحاكيه ويحاول 

ا�شتن�شاخه يف اأغلب تعريفاتها، وبتعبري اآخر 

هي عملية ا�شتح�شار للمج�ّشم واملادي بكيفية 

أنها »تثي������ل م�شطح لواقع  ما، م������ن منطلق ا

، وهي بهذه اخلا�شية التج�شيدية 
)13(

جم�شم«

تعمل على حتوي������ل الواقع خمتزل من حيث 

 
)14(

الطول، العر�������ص، العمق، احليز، احلركة

مما يجيز لنا ت�شبيهها باللغة يف هذا ال�شمة 

لكونهما تغنيان عن اإح�شار الواقع ولكن لكل 

ح�شار.  منهما طريقتها اخلا�شة يف هذا الإ

وعليه اعترها )بارت R.Barthes( »ر�شالة 

)15(
غري م�شننة«.

ا�شتطاعت ال�شيميائي������ات بو�شفها علما 

حديث������ا توفري فر�شة درا�ش������ة ال�شورة، على 

ن�شاق  أنها علم يخت�������ص بدرا�شة الأ أ�شا�������ص ا ا

التوا�شلية الل�شانية وغري الل�شانية كما حّدها 

دو �شو�شري)Saussure	De(، مما دفعه اإىل 
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عم  اعتبار الل�شانيات فرعا من هذا العلم الأ

ال������ذي يدر�ص حياة العالم������ات داخل احلياة 

الجتماعية، هذا العلم الذي قد ي�شري فرعا 

من علم النف�ص الجتماعي ومن ثَّم من علم 

، ومن ههنا نُظر اإىل ال�شورة 
)16(

النف�ص العام

ن�شاء الدللة كغريه  أنها ن�شق موؤه������ل لإ على ا

ن�شاق، ومن ثَمَّ ال�شتعانة به يف عملية  من الأ

التوا�شل.ورمب������ا اأرجعوا ذل������ك اإىل العالقة 

املعللة التي تربطها باملرجع اخلارجي الذي 

حتيل عليه، على خ������الف العالمة الل�شانية 

ذات الطاب������ع العتباطي، وك������ذا اإىل �شبقها 

ول  ن�شان الأ التاريخ������ي للكتابة، فقد �شور الإ

قبل اأن يكتب.

م������ا ه������و جل������ي اأن ه������ذه الدرا�شة تت 

دوات  بو�شاطة نقل مفاهيم������ي ومنهجي لالأ

جرائي������ة الت������ي وفرته������ا الل�شانيات فقد:  الإ

»بحث������وا يف ال�ش������ورة عن ال������دال واملدلول، 

والدللة..اإلخ  والوظيفة  يحاء،  والإ والتقرير 

ر�شاليات الب�رشية بنف�ص  كما اأعادوا تفكيك الإ

دوات التي تفكك بها الن�شو�ص  املفاهيم والأ

.
)17(

ال�شفهية واملكتوبة«

تاأ�شي�شاً على م������ا �شبق ميكننا اأن نذهب 

 )R.Barthesب������ارت( تف�ش������ري خمالفة  اإىل 

حينم������ا   )De	 Saussureدو�شو�ش������ري(

اعت������ر ال�شيميائيات فرعا م������ن الل�شانيات، 

متحججا بع������دم اإمكاني������ة الدللة وحتققها 

خارج الل�ش������ان، فهو يق������ول باإمكانية درا�شة 

ن�ش������اق التوا�شلية كاملو�شة، امل�شارعة،  كل الأ

�شهار يف اإط������ار النظام الل�شاين،  املطبخ والإ

وكان منطلق������ه يف ذلك اأن الثقافة يف جميع 

تظهراته������ا �شن������ف من ال�ش������كل الظاهري 

للعالمات، وعليه ي�ش������ري لزاما التفريق بني 

 Le( التوا�ش������ل احلقيقي والتمظهر الب�شيط

manifestation	simple(، وب������ني املعنى 
أيه-هو مو�شوع  والتوا�شل، واملعنى-ح�شب را

ال�شيميائي������ات، فالتوا�شل –	عنده- مرادف 

أو يريد  ، ويدل ا
)18(

أو »يريد الق������ول« ل�»يدل« ا

القول مقولتني ل�شانيتني خال�شتني.

مل ي�شل������م الط������رح الذي جاء ب������ه )بارت

أنه مل يفرق  R.Barthes( من النقد من منطلق ا
 )Métalangage(بني اللغة واللغة الوا�شفة

ن�شاق غري  فاإمكانية الل�شان عل������ى تف�شري الأ

أنه الن�شق املوؤهل دون غريه  الل�شانية، ل تعني ا

على التدليل، واأو�شح مثال على ذلك وجود 

أف������الم �شامتة مفهومة، وق������ادرة على تبليغ  ا

)19(
ر�شالتها.

من النتق������ادات ال�شدي������دة التي وجهت 

للطرح البارتي ذاك الذي �شدر عن)جماعة 
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م������وµ	Groupe( وال������ذي ميك������ن تلخي�شه 

أولية الل�شاين  أنه ل يكف������ي للتدليل على ا يف ا

انطالقا م������ن عملية ت�شمية �شاذجة، موؤداها 

أ�شا�ص  �شياء على ا أنه يراد منا اإدراك بع�ص الأ ا

 ،
)20(

أ�شماء تعيِّنها، أنها وبكل ب�شاطة حتم������ل ا ا

وت�شتطرد اجلماعة راف�شة فكرة كون اللغة 

مث������ل بامتي������از، واأن كل �شيء يتم  ال�ش������نن الأ

 )Verbalisation( ع������ر عملي������ة تلفي������ظ

ل ميك������ن جتنبها، وهي فك������رة خاطئة –	يف 

ن مرجعي������ة هذه الفكرة  راأي اجلماع������ة –	لأ

 ل علم لهم ب�شريورة ا�شتغال 
)21(

دار�ش������و اآداب

يقونات. الأ

ويكف������ي للتدلي������ل عل������ى �شحال������ة فكرة 

نظمة  هيمن������ة الل�شاين على ما �ش������واه من الأ

العالماتي������ة الط������الع على كت������ب الفيزياء، 

الكيمياء، الريا�شي������ات، التكنولوجيا، ملعاينة 

اكت�ش������اح اخلطاط������ات والر�شوم������ات له������ا، 

������ف عن علم  اإذ اإن������ه ل يُعَق������ل ت�ش������ور م�شنَّ

احليوان)Zoologie( م������ن دون ر�شوم، بل 

فهام اإذا  ي�شاورن������ا ال�شك يف قدرتة عل������ى الإ

 . 
)22(

كان خطابه ل�شانيا �رشفا

مما تقدم نفهم �شبب قيام علم اآخر يهتم 

أ�شكال جتليها  بال�شورة يف خمتلف تظهراتها وا

ويجعل منها م������دار درا�شته، وقد عرف هذا 

 ،
)23(

))Iconologie يقونولوجي������ا  بالأ العلم 

عل������ى خ������الف ال�شيميائيات الت������ي اهتمت 

ن�شاق  بال�شورة �شمن جمموعة اأخرى من الأ

الدالة.

�شهارية والتدليل: ال�ش�رة الإ

كرث  �شهار واحد من احلقول الأ مبا اأن الإ

ا�شتيعابا لهذا التحول املفاهيمي، وذلك راجع 

اإىل كونه خطاباً ب�رشياً يف جل بنياته، وميثل 

اأحد املرتك������زات الفاعل������ة لالقت�شاد املعومل 

�شكالية  بامتي������از، ل ميكنه اأن ينفل������ت من الإ

التوا�شلي������ة التي ت�شتل������زم اإىل جانب ح�شور 

الهيئات املر�شل������ة واملتلقية ح�شور املعيارين 

الل�شاين والثقايف، ومن ثَّم �شار نقطة تقاطع 

 ومن بني 
)24(

جمموعة من التعاقدات املختلفة

يقونية  م�شامني املعيار الثقايف العالمات الأ

والت�شكيلية.

�شد يف  وه������و ما اأهله للظف������ر بح�شة الأ

الدرا�شات التي ت�ش������دت مل�شكلة الدللة يف 

آلي������ات اإنتاج املعن������ى، فال�شورة:  ال�شورة، وا

»ن�������ص وككل الن�شو�ص تتح������دد باعتبارها 

تنظيما خا�شا لوح������دات دللية متجلية من 

أو كائنات يف اأو�شاع  أو �شلوكات ا أ�شياء ا خالل ا

، مما تق������دم ن�شتنتج اأن �شاحب 
)25(

متنوعة«

هذا الط������رح يتعامل مع ال�شورة كما يتعامل 
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الل�ش������اين مع الن�ص اللغ������وي من حيث كونها 

تنظيما دال مكتفي������ا بذاته، مما يحيل على 

تعريف )يلم�شليف L.Hjelmslev( للن�ص 

اإذ 
 )26(

أنه يتحدد بانغالقيته وا�شتقالليته على ا

تتميز بقدرتها على ا�شتئ�شال برهات زمنية 

بعينه������ا، وتعم������ل على ت�شك������ني احلركة بكل 

انطباعاتها الطافية على ال�شطح، كما ت�شعى 

ن�شانية، وما يرتبط  اإىل نقل اأعماق الذات الإ

بها )امل�شكلة ملو�شوع ال�شورة(. 

�- ال�ش�رة والل�شان:

تدفعن������ا مثل هذه التوجهات اإىل معاجلة 

اإ�شكالي������ة اأخرى ا�شتنفذت الكثري من البحث 

يف الثقاف������ة الغربي������ة واملتمثل������ة يف العالقة 

القائم������ة بني ال�شورة والل�ش������ان يف تظهره 

الكتابي املتجلي عر الن�ص .

أنهما –الن�������ص وال�شورة- واإن  يبدو لنا ا

أ�شكال  كانا ي�ش������رتكان يف كونهما �شكلني من ا

التثبي������ت والت�شجيل- ح�شب التعريف امل�شار 

آنفا- وبالتايل فهما يعمالن على حفظ  اإليه ا

أنهم������ا يختلفان  ث������ار الفني������ة وتخليدها، ا الآ

يف جمموع������ة من املعطي������ات، وعلي������ه فاإنه 

تتاأ�ش�������ص بينهما عالقة اأرجعها )رولن بارت  

R.Barthes( اإىل ثنائي������ة قوامه������ا الرت�شيخ 
.يف 

)27(
 )Relais( والتدعي������م )Ancrage(

حالة اجتماعهما يف خطاب واحد.

وىل من خالل تقدمي  تتجل������ى الوظيفة الأ

ورة  الّن�������ص الل�شاين الق������راءة املقبول������ة لل�شّ

 ل تتجاوز احل������دود املر�شومة للّتاأويل، 
ّ
حتى

فبال�شتعانة بالّن�ص ينتق������ي املتلّقي الّدللة 

املتوخاة، وهنا تتبّدى �شلطة الّن�ص يف توجيه 

ت معناها، 
ِّ
ورة دللي������ا، فهو ال������ذي يُثَب� ال�شّ

كراهات اّلتي  ومينعها من النحراف������ات والإ

أثناء عمليات التلّقي، وذلك  قد تتعّر�ص لها ا

يقونية  راجع اإىل ك������ون: »دوال ال�شيف������رة الأ

تنت�رش يف ف�شاء ال�ش������ورة، بحيث اأن اإدراك 

عن�������رش من عنا�رشها ل يت������م قبل العنا�رش 

خرى �رشورة، فالبدء بهذا العن�رش عو�ص  الأ

 ،
)28(

أل������ة مرتوكة لختي������ار املتلقي« ذاك م�شا

على خالف اللغة املعروفة بطابعها التتابعي 

اخلطي. 

ويت������م من خالل الوظيف������ة الثانية تكملة 

ورة و�شد الع������وز الدليل املحتمل  معنى ال�شّ

. كما تتبدى قيمة الوظيفتني يف 
)29(

تعر�شها له 

كون ال�شورة حتمل بع�ص املوا�شفات جتعلها 

أداء بع�ص الوظائف  يف نظرنا قا�رشة ع������ن ا

التعبريي������ة، منها غياب ما يع������رف بالعالقة 

العتباطية بني دال ال�شورة ومدلولها، والتي 

أ�شا�������ص التوافق يف العالم������ة الل�شانية،  هي ا
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، وهذا لن 
)30(

يحائي������ة وك������ذا قوة طبيعتها الإ

������ى لها اإل يف حالة ا�شتغالها حتت �شقف  أتَّ يتا

ثقايف مع������ني يحّملها دللته واإيحاءاته، مما 

يبيح لن������ا القول اإنه������ا ذات طبيعة هالمية، 

م�شاك باملعنى وبالتايل جتعل  تعيق عملية الإ

عملية التدلي������ل ع�شرية، فهي تقول كل �شيء 

ول تقول �شيئ������ا فهي عاجزة عن ال�شطالع 

أق������وال ال�شخ�شيات،  ببع�������ص امله������ام، كنقل ا

ف�شاح عن املج������ردات، كما اأن التوا�شل  والإ

الب�������رشي يتطل������ب �رشوط������ا اأخ������رى تتعلق 

بالف�شاء الذي تتم في������ه العملية التوا�شلية، 

اإذ اأن من �������رشوط قيام توا�شل ب�رشي �شليم 

عدم وجود موانع تف�شل بني املر�شل واملتلقي 

أو املنعدم������ة مثال على  كالروؤي������ة ال�شعيف������ة ا

خ������الف التوا�شل الل�شاين ال������ذي يتم يف كل 

حوال ويف كل املواقع واملنا�شبات. الأ

وم������ن ههنا نفه������م �شبب ج������زم البع�ص 

با�شتحالة قيام خط������اب اإ�شهاري اأيقوين يف 

كليته، اإل اإذا ما مت اإدماج عنا�رش ل�شانية، كاأن 

عالن ا�شمه  حتمل �شورة املنتَج يف ف�شاء الإ

�شهارية  . فالر�شالة الإ
)31(

وبطاقة تعريفية له

تبتغي الرتكيز والدقة وتخ�شى انفتاحها على 

تاأويالت قد ت�شيع عليها ق�شديتها، وهو ما 

أنه������ا ر�شالة فقرية من الناحية  يعني �شمنيا ا

القرائية على الرغ������م مما توهم به ظاهريا 

من غنى دليل. 

ميكن الّتمثيل عل������ى ه�شا�شة الّدللة يف 

������ورة، واإيحاءاتها التي قد ت�شل اإىل حد  ال�شّ

آخ������ر بر�شالة  الت�ش������اد الكل������ي من متلق اإىل ا

اإ�شهاري������ة تهدف اإىل حمارب������ة املخّدرات يف 

املتمدر�ص،  ال�ّشب������اب اجلزائ������رّي  �شف������وف 

تثلت يف مل�شق قامت اجله������ة امل�شِهرة، - 

حة وال�ّشكان اجلزائرية- بتوزيعه  وزارة ال�شّ

ة وغريها، 
ّ
وتعليقه عر املوؤ�ّش�ش�������ات ال�رّتبوي�

وفيما يلي و�شفه:

وردت بيان������ات ع������ن اجله������ة امل�شِهرة –	

ال������وزارة الو�شّي������ة - ويف اأعلى املل�شق �شعار 

الّدول������ة مع ما يحمله من دللت امل�شداقّية 

واحلر�ص عل������ى �شالمة املواط������ن- باعتبار 

�شه������ار الّر�شمي غايته  أّن ه������ذا الّنوع من الإ ا

الّتح�شي�������ص والّتوعّية، فهو يعمل على تعديل 

�شل������وك م������ن يتوّج������ه اإليهم اخلط������اب، جاء 

ورة:»ياخويا  ا لل�شّ الّن�ص الل�ش������اين حما�������رشِ

لعزيز- ي������ا اأخي العزيز-« وه������و عبارة عن 

أ�شفله �شورة يدي������ن تقومان بح�شو  ن������داء، وا

أُخِفي الوجُه  ر–احل�شي�ص- ا لُفافة تبغ باملخدِّ

لق�ش������د مع������روف، اإذ يرف�������ص املجتمع مثل 

أّنه  هذه ال�ّشلوكّيات، ولَيظَهر متعاطيها على ا
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�شخ�ص منبوذ خالف اأعراف املجتمع وقّيمه، 

وعلي������ه ينبغي اأن يبقى نكرة، حتى ل يت�شّبب 

ظهوره يف متاعب له يف حميطه الجتماعي، 

ورة  أ�شفل ال�شّ  ل يُلِحق العار باأ�رشته، وا
ّ
وحتى

مبا�رشة جاءت تتّمة املتوالّية الل�شانّية»َطيَّ�ْص 

َمْن يََدْك- ارم م������ا يف يدك- «، ويف قاع�دة 

املل�ش������ق بيانات باأرق������ام الهواتف ملن هم يف 

حاجة اإىل امل�شاعدة.

ورة عن املتوالّية  أّننا قمنا بع������زل ال�شّ لو ا

وحت بالكث������ري من الّدللت فال  الل�شانّية لأ

������ع على الّتدخني  يُفَهم منه������ا اإن كانت ت�شجِّ

وتعاطي املخّدرات اأو حتّذر من خماطرهما 

وتدعو اإىل حماربتهما، بل �شتختلف قراءتها 

وطرائق تلّقيها باخت������الف القّراء فقد يرى 

فيها �شيخ تعاطى لزمن ما هذا الّنوع من الّتبغ 

ّي������ام ال�ّشباب حيث كانت  حميمّية وح�نينا لأ

أن������واع التبغ املتداول������ة حالياً، ويعيها  تنعدم ا

أ فيها  مدمن املخ������ّدرات ع�لى طريقته، ويقرا

�شباب هذا الع�رش وجه������ا اأخر من الّدللة، 

فريون فيها احلرم������ان الذي عاناه اأ�شالفهم 

حتى اإّنهم ل يجدون الّتبغ املعالج في�شطرون 

اإىل الّتنفي�ص ع������ن مكبوتاتهم بهذا الّنوع من 

أّنها قد  الّتبغ الّرديء، وهكذا دواليك، مبعنى ا

تنفتح على تاأويالت قد ل تكون مقبولة، مما 

ل اإّما  ي�شتدع������ي ح�شور املكّون الل�شاين للّتكفُّ

أثناء عملّية  ب�شّد الَعَوز الّدليل الذي يتجلّى ا

أو  ا ب�رشيا، ا ورة باعتباره������ا ن�شّ التلّقي لل�شّ

أّي تاأويل  لت�شييج املعنى حتى ل يت�رّشب اإليه ا

 .
)32(

يع على الر�شالة ق�شديتها قد يُ�شِ

أننا اإن قدمنا الن�ص الل�شاين  م������ن الوارد ا

م������ن دون �شن������ده الب�رشي �شيك������ون غام�شا 

ولكنه لي�ص باحِلّدة التي جندها يف ال�شورة 

منعزل������ة، اإذ اإّننا ل نعرف هذا الذي تدعونا 

أّنه  د ا أيدينا، ولك������ن املوؤكَّ اإىل اأن نرمي������ه من ا

�شيء م�رّش.

واإن نحن حاولنا �شبط الوظيفة املهيمنة 

ألفيناها الوظيفة  �شه������اري، ا يف اخلط������اب الإ

الرت�شيخي������ة، وذل������ك عائ������د اإىل طبيعة هذا 

اخلطاب املحددة ق�شديت������ه �شلفا، واملتمثلة 

يف دفع املتلقي اإىل القتناع بفاعلية وجدوى 

املادة/اخلدم������ة امل�شه������ر له������ا، اإذ اإن مرتكز 

هذه الوظيفة ودورها توجيه م�شار القراءة، 

وجتنيب املتلق������ي اأي ت�شوي�ص دليل حمتمل، 

والنتق������ال به اإىل الفع������ل والت�رشف اإيجابيا 

اإزاء املعرو�ص.

م������ا ميكن التو�شل اإليه بعد هذا العر�ص 

�شه������اري خطاب هجني من  اأن اخلط������اب الإ

خالل انبنائه على التكامل البنيوي والوظيفي 
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يقوين،  أ�شا�شاً على تداخل الل�شاين بالأ القائم ا

اإذ ي�شتدع������ي الن�������ص الل�ش������اين العالم������ات 

يقونية التي تقوم بتجليته، وتفعيل دللته  الأ

احلافة، كما يق������وم الن�ص يف اأحايني اأخرى 

يقونات، ومرد ذلك  بتوجيه م�شار ق������راءة الأ

طبيعة ال�شتغ������ال يف كل منهما، فالعالمات 

الل�شاني������ة حتليلية نتيج������ة تتابعها اخلطي، 

يقونية تركيبي������ة وذلك راجع  والعالم������ات الأ

اإىل طبيع������ة دوالها القائمة عل������ى النت�شار، 

وهو ما يعني اأن اإدراكه������ا يتم دفعة واحدة، 

جزاء املكونة  ليتم بعدها اإح�شاء وحتديد الأ

لها يف انبنائها الكلي. 

ال�ش�رة  يف  التدليل  متظهرات   -�

�شهارية وجتلياته: الإ

واأي��ق��ن��ة  ي����ق�����ين  الأ ت��ل��ف��ي��ظ   - اأ 

اللفظي:

مما ي������دل عل������ى هيمنة الب�������رشي على 

�شه������اري واأهميت������ه يف اإن�ش������اء  اخلط������اب الإ

الدلل������ة واإنت������اج املعنى اإخ�ش������اع املتواليات 

أث������ريات ال�ش������ورة، بحيث يعمل  الل�شاني������ة لتا

من�شئ اخلطاب على حماكاة ال�شورة ال�شكل 

الل�ش������اين لدوال الن�ص، وف������ق عمليات فنية 

وتقنية، فرتد هذه ال�شور على �شكل  حمارف 

تركي������ب  يف  مقحم������ة   )Graphèmes(
ج������راء ال�شيميائي يعرف  الدوال، وه������ذا الإ

 Verbalisation	de(»يقوين ب�»تلفي������ظ الأ

، و�شم������ى بع�شه������م ه������ذا 
)33(

)l’iconique
املوازية«ومرجعيته  ب�»اللغة  يقوين  الأ التجلي 

يف ذلك هي اأن ا�شم ال�شلعة قد كتب بطريقة 

 ،
)34(

أيقوني������ة حتاك������ي ال�شلع������ة وجت�ّشده������ا ا

وغاي������ة هذه العملي������ة حفر ا�ش������م املنتج يف 

أف������ق التوقع لديه وفق  ذاكرة املتلقي، وك�رش ا

أ�شا�ص  ن ا اأحدث نظريات القراءة والتلقي، لأ

املعرك������ة التناف�شية ب������ني العالمات التجارية 

جل خلق  و�شاحته������ا الب�رش، فال������كل ي�شعى لأ

التفّرد والتمّيز، وذلك عن طريق خلق �شورة 

للج������ودة)marque	de	Image( تق������رتن 

أو ال�شلعة املنتجة. باملوؤ�ش�شة ا

ويدع������ى التجل������ي الثاين ال������ذي يتم من 

خالله تعري�ص املكونات الل�شانية اإىل تاأثريات 

 Iconisation(»اللفظي أيقن������ة  ب�»ا ال�شورة 

verbale	du(، اإذ ي�ش������ري للغ������ة بو�شاطتها 
)35(

مظهر �شوري)Imagé( ولو جزئيا.

 ولن������ا اأن منث������ل له������ذا التجل������ي ببع�ص 

املل�شق������ات التي كان������ت ت�شدرها املحافظة 

ال�شيا�شية للجي�ص الوطني ال�شعبي باجلزائر، 

آني������ة كرمية على �شكل  آيات قرا كتب������ت فيها ا

دباب������ات وراجمات �شواري������خ، الق�شد منها 

احلث عل������ى التجن������د وال�شتع������داد والتهيوؤ 
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عداء اإىل  للدف������اع عن الوط������ن ورد كي������د الأ

نحوره������م*. وكما هو معلوم ف������اإن مثل هذه 

املن�ش������ورات يُبتَغ������ى م������ن ورائه������ا التوعي������ة 

والتح�شي�������ص، فال�شكل الطباع������ي للخطاب 

�شه������اري لي�������ص بريئاً ولي�ش������ت له عالقة  الإ

اعتباطية بدوال اخلطاب ومتوالياته، بل هو 

عمل مدرو�������ص معلل، الق�شد منه التاأثري يف 

املتلقي املفرت�ص اأو جذب اهتمامه، وحتويله 

اإىل م�شتهل������ك فعلي للخدم������ة/ املادة امل�شهر 

لها، وذلك راج������ع لكون ا�شتهالك املنتَج مير 

عر ا�شتهالك اخلطاب.

ب - التمظهر ال�رسدي: 

خ�������ص يف  يتب������دى ه������ذا التمظه������ر بالأ

ن������واع امل�شاحيق  اخلطاب������ات التي ت�شه������ر لأ

والغا�ش������ول املقاوم������ة للتجاعي������د وعالمات 

رات  واملطهِّ ال�شع������ر،  وت�شاقط  ال�شيخوخ������ة 

ف������ات املنزلية، والتي جتعل من دخول  واملنظِّ

املنت������ج حال مل�شكل������ة م�شتع�شي������ة وكاأنه حل 

�شح������ري، مبعنى اأن البن������اء ال�رشدي لل�شورة 

يك������ون باإظهار م������ا ميكن ت�شميت������ه باملاقبل 

واملتمث������ل يف غي������اب املنت������ج وم������ا يتبعه من 

اإحباط وقلق وتاأزم نف�شي، واملابعد املتج�ّشد 

يف ح�ش������ور املنت������ج وما يرافقه م������ن �شعادة 

مر الذي يحيل  زم������ة، الأ غام������رة وانفراج لالأ

عل������ى م�شمون ق�ش�شي ت�رّشد فيه العالقات 

دوار والوظائف  الجتماعي������ة وتوزع في������ه الأ

، وي�شتعان يف ذلك بالل�شان ل�شد 
)36(

واملواق������ع

العج������ز ال������دليل املرتبط بق�ش������ور ال�شورة 

أداء بع�ص املهام  آنفا –	ع������ن ا –	امل�ش������ار اإليه ا
التعبريية، وق������د تتعا�شد ال�ش������ورة والكلمة 

يقاع واللون واحلركة يف ان�شجام وتوافق  والإ

�شهار ال�شمع������ي - الب�رشي  وخا�ش������ة يف الإ

ك�: »اأن تف�شل الو�شل������ة �شمن طولية زمنية 

يحاء بوج������ود بدئي  مدركة م������ن خ������الل الإ

تتخلله حلظة ثاني������ة تختم الدورة احلركية، 

وفيها يدخ������ل املنتوج باعتب������اره حال لعقدة 

)37(
طال اأمدها«.

وميك������ن لنا اأن منثل لهذا املظهر بنموذج 

ح������ي عل������ى فاعلي������ة ال�ش������ورة يف التوا�شل 

�شه������اري م������ن خ������الل مكونه������ا ال�رشدي  الإ

بحملتني اإ�شهاريتني ملنتََجني من جن�ص واحد 

باملوا�شف������ات نف�شها تركيبا وتعبئة يف اإحدى 

البل������دان العربية، اإحداهم������ا كللت بالنجاح 

خرى بالف�شل الذريع، وذلك راجع  التام، والأ

أ�شا�ش������ه اإىل ح�ش������ن ت�شخ������ري ال�شورة يف  يف ا

احلملة الناجح������ة، واإهمال توظيف ال�شورة 

وىل على  يف احلمل������ة الفا�شلة، فقد انبنت الأ

جمموعة من ال�ش������ور الثابتة واملتحركة التي 
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ت�شيد باملنتج ومراحل ت�شنيعه من خالل عر�ص 

نتاج  اأفالم دعائية، مرك������زة على �شخامة الإ

ودقة ال�شنع، واملفعول ال�شحري لل�شلعة من 

خالل ت�رشيد جمموعة العالقات التي تظهر 

املاقب������ل )غي������اب املنتج( واملابع������د )ح�شور 

املنتج(، كما ن�رشت �ش������ور للمنتج عر كامل 

ال�شحف واملج������الت املحلية تر�شد عمليات 

�شح������ن املنتج على ظهر �شفينة اأوروبية، وقد 

ذيل������ت مبتوالية ل�شانية ق�ش������رية:»اإن ال�شلعة 

ت�ش������در اإىل جمي������ع بلدان الع������امل مما يثبت 

)38(
تفوقها«.

يف ح������ني قام������ت الثاني������ة عل������ى اإ�شدار 

�شفح������ات اإعالني������ة غل������ب عليه������ا الطابع 

التحريري، مع الرتكي������ز على ن�رش البيانات، 

، وه������و ما يجعلنا نقول 
)39(

آراء امل�شتهلك������ني وا

اإنها معركة �شاحتها وميدانها الب�رش، فالغلبة 

فيها مل������ن ميلك القدرة على ال�شتحواذ على 

عتبة املتلقي، اإ�شافة اإىل هذا ميكن مالحظة 

أ�شا�شه اإىل  �شبب جناح احلملة الذي يعود يف ا

قي������ام ال�شورة بعملي������ة ت�رشيدية كان الهدف 

ألفة ما بني املتلق������ي واملنتج من  منها خل������ق ا

خالل ت�شوي������ر مفعوله ال�شح������ري ومراحل 

ت�شنيعه، وتعبئته يف املوانئ ونقله اإىل خمتلف 

بقاع العامل بغية خلق �شورة للجودة ت�شهم يف 

تعزيز مكانته ل������دى امل�شتهلك املحتمل، مما 

أنه قد مت تقدمي املنت������ج يف م�شمون  يعن������ي ا

ق�ش�شي.

يحاء:  ج - التقرير والإ

ميّيز )ب������ارتR.Barthes( يف اخلطاب 

�شهاري بني ث������الث ر�شائل:ر�شالة ل�شانية،  الإ

أيقونية  أيقونية غري م�شّنن������ة ور�شالة ا ر�شالة ا

وىل- كما  ، فاإذا كان������ت الر�شالة الأ
)40(

م�شّننة

�شبق واأن م������ّر بنا- ت�شطل������ع مبهمة توجيه 

م�ش������ار الق������راءة لدى املتلق������ي، ق�شد انتقاء 

أو تكمل������ة النق�ص املمكن  الدلل������ة املتوخاة، ا

يقونية  حدوثه يف ال�شورة، ف������اإن الر�شالة الأ

غري امل�شننة هي ما ميكن اأن نعرفه بالتقرير 

)Dénotation( يف ال�شورة، وهو ما جنيز 

نف�شنا و�شمه بالدرجة ال�شفر يف التدليل،  لأ

�شهارية  ويتمث������ل على م�شت������وى ال�ش������ورة الإ

يف تق������دمي املنت������ج حافي������ا م������ن اأي �شق������ف 

يقونية  قيم������ي، يف حني تق������وم الر�شال������ة الأ

امل�شنن������ة باإ�شاف������ات دللية غ������ري متجلية يف 

ول، وذل������ك بانفتاح ال�شورة على  امل�شتوى الأ

الق������راءات التي يوفرها ال�شي������اق ال�شو�شيو- 

ثقاق������ي، وعلي������ه ميكننا اأن ن�ش������ف الر�شالة 

غري امل�شنن������ة باأنها ت�شتغ������ل بو�شفها حامال 

للر�شالة امل�شننة، وهذا امل�شتوى هو ما يعرف 

يح������اء )Connotation(، وهنا تكمن  بالإ

املفارق������ة)Paradoxe( –	بتعبري بارت- اأن 
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يكون للر�شالتني وجود م�شرتك على ال�شورة 

 )41(
ذاتها.

أينا  يتمثل دور هذي������ن امل�شتويني –	يف را

ول يت�شدى ملهمة  قل –	يف ك������ون الأ عل������ى الأ

تعريف املنتج، وجعل������ه ماألوفا وم�شتاأن�شا يف 

الف�شاء الذي ي�رشي فيه، وذلك بحفر �شورته 

وغر�شها يف خمّيلة املتلقي املفرت�ص، ومن ّثم 

العم������ل على دفعه اإىل ال�������رشاء ثم مزيدا من 

�شهارية  مريكية الإ ال�رشاء، وفق القاع������دة الأ

 )42(*)A.I.D.A( ال�شي������ت  الذائع������ة 

والتي ترتجم ب�:1-جل������ب النتباه.2- اإيقاظ 

الهتم������ام.3- خل������ق الرغب������ة. 4- الفعل/

ال�رشاء.

يف ح������ني ي�شند اإىل امل�شت������وى الثاين دور 

 )Valeur	ajoutée( اإ�شفاء قيمة م�شافة

ب�ش�رائ������ه  املت�لق������ي  اإن  حي������ث  املنت������ج،  اإىل 

لل�شيارة مثال ل ي�ش������رتي و�شيلة واإمنا مكانة 

اجتماعية، 

�شهارية  مر الذى تعمل ال�شورة الإ وهو الأ

عل������ى تفعيله، وهنا تكم������ن القيمة التدليلية 

لل�شورة.

ولنا اأن منثل للر�شائل الثالث يف املفهوم 

�شهاري الذي �شبق لنا  البارتي باخلط������اب الإ

حتليله، واملتمثل يف ذاك الذي يحارب انت�شار 

املخدرات بالو�ش������ط املدر�شي اجلزائري، اإذ 

اأن الر�شالة الل�شانية جتلت من خالل الن�ص 

يقونية  املوجه لقراءة ال�شورة، اأما الر�شالة الأ

غري امل�شننة في������ه فهي امل�شتوى احلريف- اإن 

ج������از لنا التعبري- املتمث������ل يف دوال ال�شورة 

–كما �شبق و�شفها- املحاكية للواقع بحيادية 
تامة، والت������ي نعتناها بالدرج������ة ال�شفر يف 

يقونية امل�شننة فهي  التدليل، واأما الر�شالة الأ

تلك التي تبدت يف الق������راءات التي تنا�شلت 

من رحم ال�شورة، وكانت منبنية على ظاهر 

ول  وىل، وعليه ف������اإن امل�شتوى الأ ال�ش������ورة الأ

هو امل�شت������وى التقريري، والثاين هو امل�شتوى 

يحائي، ووجه املفارقة ههنا يف اجتماعهما  الإ

معا.

بالغة ال�ش�رة: 

ث������ار ج������دل كبري ح������ول اإمكاني������ة النقل 

املفاهيمي للمقولت البالغية من اخلطاب 

الل�ش������اين اإىل اخلطاب الب�رشي، وخا�شة يف 

�شهار، من منطل������ق اأن ميدان هذه  حق������ل الإ

، ح�شب 
)43(

)Elocutio(املق������ولت العب������ارة

امل�شطلح اليوناين الق������دمي، والتي يراد بها 

قناع بو�شاطة الكلمة اخلالبة، مبعنى  فن الإ

اأن ميدان البالغة الكال�شيكي هو اللغة، ومن 

ههن������ا نفهم �رش انق�ش������ام الباحثني بني موؤيد 
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ومعار�ص لهذا النقل.فقد ارتكز الراف�شون 

عل������ى جمموعة من ال�شم������ات التي تفرق بني 

يقونية، والتي ميكن  العالمت������ني الل�شانية والأ

اإجماله������ا يف ك������ون العالم������ة الل�شانية تنماز 

بطابعها غ������ري التماثلي، وتف�شلها املزدوج، 

وو�شوحها ودقته������ا الرتكيبية الدللية، على 

يقوني������ة ذات اخلا�شية  خالف العالم������ة الأ

التماثلي������ة والتمف�شل امل�شك������وك فيه اأ�شال، 

 .
)44(

اإ�شافة اإىل غمو�شه������ا الرتكيبي الدليل

مما اأدى ببع�شهم اإىل التاأكيد على ا�شتحالة 

النقل، م�شتدل على ذلك باأن ل ا�شتعارة دون 

تركي������ب ل�شاين، وهو ما ينجر عنه بداهة اأن 

)45(
ل ا�شتعارة خارج اللغة.

أوائل َمن  يعت������ر )بارتBarthes( ِم������ن ا

اعتقدوا باإمكانية النقل من خالل حديثه عن 

وجود بع�ص ال�ش������ور )Figures( البالغية 

التي ميكن معاينتها عر عملية م�شح لل�شور 

�شهارية يف مقال������ه املن�شور �شنة 1964 يف  الإ

بالغة  عن   )Communications( جملة 

 )J.Durant(ليتبع������ه بعد ذلك ،
)46(

ال�شورة

 ،
)47(

مبقال اأ�شدره يف املجلة ذاتها �شنة 1970

موؤك������دا من خالل������ه على وج������ود كل ال�شور 

البالغية املعروف������ة يف البالغة الكال�شيكية، 

وقد ح�رش هذه ال�شور يف �شبكة تبعا لبعدين 

اثنني: هما طبيعة العملية البالغية، وطبيعة 

العالق������ة اجلامع������ة بني العنا�������رش املتنوعة، 

�شافة، احلذف،  أربعا، وتتمثل يف الإ فوجدها ا

أ�شا�شا على  التحوي������ل والتب������ادل، والقائم������ة ا

املطابقة، الت�شابه، الختالف والت�شاد، فهو 

مثال يرى الطباق عملية بالغية قائمة على 

عالق������ة قوامها الت�ش������اد، وال�شتعارة عملية 

، وقد اأجنز هذه 
)48(

قوامها عالقة الت�شاب������ه

الدرا�شة معتمدا على مدونة من اخلطابات 

�شهارية م�شتخل�شة من ال�شياق ال�شو�شيو-  الإ

ثقايف الفرن�شي. 

يقونية  و لنا اأن منثل لتجليات البالغة الأ

 )Marque( حدى العالمات ب�شورة ت�شهر لإ

املنتجة لل�شيارات، وفيما يلي و�شف لل�شورة 

التي ظه������رت على �شدر اإح������دى اليوميات 

اجلزائرية، تب������دو فيها ال�ّشّي������ارة مقبلة من 

خلفي������ة الف�ش������اء، ب�رشع������ة يف�شح امل������اء اأو 

الرتاب الذي اقتحمته فتطاير وراءها غبارا 

أّنها كانت فائقة، وقد كتب على  ع������ايل ا يف الأ

جانبيها كلم������ة)Robuste( على طول خط 

آًة  ال�ّشري الذي ت�شغله بكتاب������ة بارزة وكاأّن مرا

رت اأمامها، والتي  تعك�ص خي������ال �شورة ٌم������رِّ

أّن املتوالّي������ة الل�شانّية دخلت يف  يفه������م منها ا

أّنها اخرتقت جبال  أو ا �شباق مع هذه ال�ّشّيارة ا



يقونية فاعلية العالمة الأ

147 �لعـــــــــــــــــــدد  563    �آب  2010

ف�شّقت������ه ن�شف������ني، مع ما حتي������ل عليه هذه 

نع،  املتوالّية من دللت الق������وة واإحكام ال�شّ

واجل������ودة، والقدرة على حتّدي كّل العقبات، 

ورة، ويف هذا  وه������و ما يُدَرج يف بالغ������ة ال�شّ

أ�شا�ص اأن  دعوة �شمنية ل�رشاء ال�شيارة، على ا

مثل هذه الر�شائل ق�شديتها حمددة �شلفا. 

تّث������ل ال������ّدور امل�شن������د لل�ش������ورة يف �شّد 

النتباه، باخلروج عن املاألوف، وك�رش الّروتني 

آلية اإقناعّية  عالن������ات، وهذه ا الذي يطبع الإ

�شهاريون بغي������ة خلق الفارق  أ اإليه������ا الإ يلج������ا

آلية  والّتفّرد واإحداث ال�ّشبق.وهي يف نظرنا ا

ليات التي تتنا�شل  تدليلية ت�شاف اإىل تلك الآ

�شهاري  بها ال�شورة، مولدة مع������ان ي�شعى الإ

اإىل حفره������ا يف ذاك������رة املتلق������ي، وك�رش اأفق 

التوقع)d'attente	Horizon( لديه.

يف ه������ذا الّن�ص الذي امتزج فيه الل�شاين 

يقوين، يعمل املكّون الل�شاين الذي- تت  بالأ

أيقنته )Iconiser( من منطلق الروؤية التي  ا

أنه ميك������ن العثور عل������ى ما هو  تذه������ب اإىل ا

 بغية خلق عالقة 
)49(

يقونة  اأيقوين خ������ارج الأ

معللة جتمع������ه مبدلوله-كم������ا و�شحنا ذلك 

من قبل- ق�شد الّتدلي������ل على جودة املنتج، 

حالة، ثّم اإّن حجم احلروف  بقيام������ه بدور الإ

امل�شّكلة )ال�ش������كل الطباعي( للمتوالّية يكثِّف 

أ منها اإّن هذه  هذه ال�ّدللة، وميك������ن اأن يُقَرا

ال�ّشّي�������ارة مرادف������ة للحم�ول������ة الّدللية الّتي 

يحي������ل عليها هذا الّدال الل�ش������اين، وبالتايل 

نك������ون ب������اإزاء عملي������ة بالغية قائم������ة على 

أ�شا�ص  الت�شابه، ميكن و�شمها بالكناية، على ا

اأن ال�ش������ورة ل يراد من ورائها ما هو ظاهر 

يف دوال ال�شورة واإمنا جودة ال�شنع والقوة، 

اإ�شافة اإىل هذا ف������اإن الدرا�شات ال�شيمائية 

أو الطباعي يف  تنظر اإىل:»الدليل اخلط������ي ا

الهند�شي������ة، وحجمهما وموقعهما  أبعادهما  ا

أ�شا�ص  من الف�ش������اء الذي يحتويهم������ا، على ا

قابليتهما ل�شتثمار تاأويلي يبتغيا حمولتهما 

)50(
الرمزية«.

ونحن نرى اأن مثل هذه العمليات الفنية، 

والت������ي نراه������ا ت�شبه يف بع�������ص وجوهها ما 

�شلوبية  يعرف بالنزي������اح يف الدرا�ش������ات الأ

أو بالعدول يف ال������رتاث البالغي  املعا�������رشة ا

العرب������ي، الذي يتم من خالل������ه خرق املعيار 

أث������ري �شاغط على  اللغ������وي بغية حتقي������ق تا

املتلقي، اإذ يعمل امل�شمم على اإ�شفاء م�شحة 

�شه������اري، نعدها  جمالية عل������ى اخلطاب الإ

أل������وف، ويراد بها هي اأي�شا  انزياحا على املا

أث������ري يف م�شتهلك اخلطاب، ولكن لغايات  التا

دبي،  غ������ري تلك التي ت������راد يف اخلط������اب الأ
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الذي تق�ش������د فيه املتعة الفنية لذاتها بعيدا 

ع������ن اأي مق�شدي������ة نفعية، يف ح������ني ي�شعى 

يقوين بالل�شاين  �شهاري وفق عملية مزج الأ الإ

اإىل ممار�شة جمالية ت�شتثري املتلقي مبداعبة 

خمياله، الق�شد منه������ا حمله على الت�رشف 

�شهار اإيجابيا اإزاء املنتج مو�شوع الإ

خال�شة: 

نختم هذه الورق������ة البحثية با�شتخال�ص 

أنه ينبغي اإيالوؤها  بع�ص النتائج التي ن������رى ا

العناي������ة الت������ي ت�شتحقه������ا، وحتويله������ا اإىل 

اإ�شكاليات تتطلب تعميق البحث يف درا�شات 

قادمة، خدمة للثقافة الب�رشية، التي مل نولها 

الهتمام الكايف يف ثقافتنا العربية املعا�رشة، 

أنه������ا حتا�رشنا يف حلّنا وترحالنا، وعليه  مع ا

�شارت اأمرا واقعا يفر�ص علينا التعامل معه 

بوعي معريف موؤ�ش�ص علميا، مبعرفة ماهيتها، 

أبعادها  وا ا�شتغاله������ا،  وطرائ������ق  وانبنائه������ا، 

خ�ص ال�شورة  التوا�شلية التداولية، وعلى الأ

�شهارية، حيث اأ�شحينا معر�شني لق�شف  الإ

اإ�شه������اري متوا�ش������ل، اأحدث فين������ا تغيريات 

جوهرية ثقافيا واقت�شاديا واجتماعيا وذلك 

بعمل������ه على خلق حاجات ق������د تكون اأحيانا 

أ�شالي������ب تدلي�شية مغالطة  زائف������ة، بو�شاطة ا

يقاع، يف  ت�شخر ال�شورة، اللون، الكلمة، والإ

ظل معركة اقت�شادية تتناف�ص فيها العالمات 

التجارية لتحقيق تلك الغاية املحددة �شلفا، 

واملتمثل������ة يف العمل عل������ى ت�رشيف منتجات 

احل�ش������ارة املعا�رشة، وهو م������ا يدفعني اإىل 

�شهاريني  حال������ة على �شوؤال وجهه بع�ص الإ الإ

ع������ن   ،)J.Durant( الفرن�ش������ي  للباح������ث 

الغاية من بحوث������ه والتحليالت التي يجريها 

�شهاري������ة، اأهي م�شاعدة  عل������ى اخلطابات الإ

أ�شالي������ب اإقناع  �شهاري������ني على حت�ش������ني ا الإ

أم  امل�شتهلك������ني بجدوى وفعالي������ة منتجاتهم، ا

هو رغبة ت�شلي������ح امل�شتهلكني بثقافة ب�رشية 

تعينهم على الحتي������اط واحلذر يف التعامل 

�شهاري������ة التي حتا�رشهم يف  مع الر�شائل الإ

أينا  . وهذا ي�شتم������د –	يف را
)51(

كل املواق������ع؟

–	وجاهته م������ن م�شلمة موؤداها اأن احلاجات 
ن�ش������ان باإ�شباعه������ا دون  الطبيعي������ة يق������وم الإ

احلاجة اإىل اإ�شهار. 

تاأ�شي�ش������ا على كل ما �شب������ق طرقه، فاإننا 

أنه: نرى ا

أو  1- ل اأحد ي�شتطيع اإنكار دور الل�شان ا

ن�شاق التوا�شلية  اإغفال قيمت������ه يف و�شف الأ

خ������رى وتف�شريها، وعمل������ه على ا�شتخراج  الأ

أبعادها  مكام������ن الدلل������ة فيه������ا، وحتدي������د ا

أنها منعدمة  أي�شاً ا التوا�شلية، وهذا ل يعني ا
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الدللة خارجه، ما دامت ت�شتغل حتت �شقف 

أنه ل توجد  ثق������ايف يحملها م�شامينه، فكما ا

عالمات ل�شانية ُمفَرغة من كل حمتوى ثقايف، 

خر�ص، فلكل  يقون الأ فاإنه ل وجود اأي�شا لالأ

آلياته يف ال�شتغال وتوليد املعنى. ن�شق ا

2- تقوم العالقة ب������ني الل�شان وال�شورة 

�شهار عل������ى التكامل،  وخا�ش������ة يف حق������ل الإ

فالباحث ع������ن مق�شدية الر�شال������ة عليه اأن 

يبح������ث عنها يف تازجهم������ا املولد خلطاب 

هجني.

�شهار  3- ميتل������ك الل�شان –	حت������ى يف الإ

ذي البني������ة الب�رشي������ة يف اأغل������ب مكوناته- 

اأهلي������ة التدليل منف������ردا، وله الق������درة على 

اإن�ش������اء الر�شال������ة مبع������زل ع������ن اأي ن�ش������ق 

عالماتي اآخر، والدلي������ل على ذلك الر�شائل 

 Les	 messages( ذاعي������ة  الإ �شهاري������ة  الإ

.)publicitaires	radiophoniques
يقونية اإمكانية  4- ل تتل������ك العالمة الأ

أداء ال������دور املنوط بها  التدلي������ل منف������ردة، وا

اإ�شهاريا، نظرا لكون هذه اخلطابات حمددة 

الق�ش������د �شلفا، واملتمثل يف العمل على اإقناع 

املتلقي بج������دوى اخلدمة/ املادة امل�شهر لها، 

وعلي������ه ي�شري لزام������ا تع�شيده������ا بالعالمة 

الل�شاني������ة الت������ي تعطيه������ا الق������راءة املقبولة 

تداوليا حتى ل تقع يف فخ تعومي املعنى، ومن 

جلها اخلطاب،  أن�شئ لأ ّثم تنتفي الغاية التي ا

فراأ�ص املال جبان كما يقول القت�شاديون.

5- تتل������ك ال�شورة اإ�شاف������ة اإىل بعدها 

التدليل������ي بع������داً جمالياً، ت�شع������ى عره اإىل 

ج������ذب انتباه املتلقي، مبعنى اأن لل�شورة دور 

قناع الذي ي�شطلع  غراء يف مقابل دور الإ الإ

به الل�شان.

6- ينبغ������ي جتنب املفا�شل������ة بني الل�شان 

وال�ش������ورة، فهما نظام������ان دالن متجاوران 

يف اأغل������ب اخلطاب������ات املعا�������رشة، ويعمالن 

ملق�شدي������ة واح������دة، وعل������ى �شبي������ل املثال ل 

�شهاري������ة، التعليمية،  احل�������رش اخلطابات الإ

عالمية.. ال�شيا�شية، الإ
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ألواناً: خلق  خل������ق اهلل الكائن������ات اأجنا�ساً واأ�سناف������اً، وقّدر لها �سم������ات وا

ن�س������ان واحليوان والنبات واأودع يف كل طائف������ة منها روحاً خفاقة حتّركها  الإ

طاقة خالقة..

ح�سان، ولها يف كل  �سل ينبوع دفاق موقوف على اخلري والإ وال������روح يف الأ

خملوق وجه نبيل يتج�سد يف العطاء والعرفان.

اأديب وكاتب �شوري .

العمل الفني: الفنان �شادي العي�شمي.

❁❁

ò

دباء وال�شعراء.. طباء الأ الأ

موهبٌة واإن�شانيٌة وعطاء

حممد مروان مراد

❁
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تعط������ي املخلوقات جميع������اً، وت�شارك يف 

حركة احلي������اة، ويوؤدي كل ن������وع منها وعلى 

طريقته ر�شالته يف الوجود، خرياً ونفعاًَ ويداً 

بي�شاء..

ن�ش������ان وح������ده، م������ن بني كل    لك������ن الإ

ف�ش������اح عن  املخلوق������ات، الق������ادر عل������ى الإ

جوهره وتفرّده يف اإدارة دفة احلياة وت�شخري 

عطاياه������ا، لتحقيق دميومته������ا وبقائها اإىل 

اآخر الزمان..

وىل،  ن�شان ر�شالته من اللحظة الأ يحمل الإ

ويف دمه ن�شغ املوهب������ة اخلالقة، وتفرّده يف 

ف�شاح عن مكنونه من العواطف ال�شامية  الإ

فكار امل�شيئة، وهذه املوهبة هي الطابع  والأ

ال������ذي يطبع النا�������س جميع������اً ويقّدمهم اإىل 

املجتمع ر�شاًل يبلّغ������ون ر�شالة اخلري واملحبة 

ن�شاين.. ب������روح العطاء يغدو  والتعاط������ف الإ

�رسة، املعلم، الطبيب، الر�شام،  اجلميع: رب الأ

املو�شيقي، ال�شاعر، وحتى العامل احلريف.. 

يغدون جميعاً باقة اأحلان �شفافة مت�شاركة يف 

أ�شطورية ل ميّيز ال�شمع فيها بني  �شيمفونية ا

حلن واآخر، ول ي�شتطيع اإل اأن ي�شمعها وهي 

ت�شّعد تراتيلها معاً ويف حلظة واحدة.

يف قدرة امل�ش������ور الفنان اأن يكون   -1

طبيب������اً متفوقاً وموا�شي������اً حكيماً.. يف رواية 

�شهرية، عانت �شبية فتانة من كاآبة وياأ�ص من 

ال�شفاء، وقد ا�شتلقت يف �رشير املر�ص قريباً 

م������ن النافذة تتاأمل �شج������رة يا�شمني معّر�شة، 

تتناق�������ص زهراتها مع هب������ات الريح يف كل 

�شباح وتتجرد من ثوبه������ا املزغرد بالفرح.. 

وداخل ال�شبية احلزينة هاج�ص باأن حياتها 

ل �شك منق�شية مع �شقوط اآخر يا�شمينة يف 

خرية  العري�ش������ة الذاوية، ومع هذه الزهرة الأ

أنفا�������ص املري�شة ترتقب  املرتنح������ة تعلق������ت ا

يام، والزهرة  نهايتها.. لكّن انتظارها طال لأ

مت�شبثة بعروته������ا يف الغ�شن ل ترح.. وعاد 

م������ل لي�شط������ع يف جوانحها، وحلن  �ش������وء الأ

أوتار قلبها، ونه�شت  ال�شع������ادة ليرتقرق على ا

اإىل احلي������اة م������ن جدي������د متوثب������ة �شادحة، 

وم������ادرت باأن زهرة اليا�شم������ني الباقية على 

العري�شة مل تكن اإل مل�ش������ة فنية ر�شمتها على 

أنام������ل فنان موه������وب، اأعاد الروح  الغ�شن ا

لل�شبية، واحلياة.

وي�شتطيع املو�شيقي اأن يكون طبيباً   -2

حاذق������اً.. »يف البيمار�شتان النوري« بدم�شق 

�ص ال�شلطان املظفر »نور الدين حممود  خ�شّ

زنكي« فرقة مو�شيقي������ة، كانت تنفرد اأم�شية 

كل ي������وم يف ركن م������ن اأركان باح������ة امل�شفى 

بهاء،  لتعزف اأحلانها ال�شجية، فتنت�رش يف الأ
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وحتمل ال�شلّو والراح������ة اإىل املر�شى فت�شهم 

يف عالجه������م النف�شي والب������دين، وتخرجهم 

من عامل ال�شكوى وال�شج������ر اإىل عامل الن�شوة 

مل الب�ّشام. والأ

كذلك ي�شتطي������ع ال�شاعر اأن يكون   -3

طبيب������اً، ويف و�شع������ه اأن مي������ر باأنامل بوحه 

املره������ف على جراح املعذبني فيرئها، وعلى 

جف������ون امل�شّهدين فيهدئ اأرقها، ويحملها يف 

حالم اإىل �شاطئ ال�شكينة وال�شالم..  زورق الأ

يف ق�شائ������د ال�شعراء �شور ملوّن������ة للطبيعة 

اخلالب������ة، وت�شوي������ر بارع خللج������ات النف�ص 

ن�شاني������ة، وم������ا يعتمل فيه������ا من عواطف  الإ

وم�شاع������ر وما من حزين �شج������ران اإل وكان 

ديوان ال�شع������ر العربي رفي������ق لياليه، ورذاذ 

ال�شور الناعمة ومو�شيقاه������ا بل�شم اأوجاعه 

و�شي������اء قلبه.. وكيف ل ي�شن������ع لنا ال�شاعر 

أم������ل وتفاوؤل لنحلّ������ق بهما يف  جناح������ني من ا

مان ونحن ن�شتمع اإىل: ف�شاء الر�شى والأ

»ه�����ذه ل��ي��ل��ت��ي وح���ل���م ح��ي��ات��ي..

آِت وا ال����زم����ان  م���ن  م���ا����سٍ  ب���ني 

م�������اين ال����ه�����ى اأن�������َت ك����ّل����ُه والأ

ف���ام���الأ ال��ك��اأ���س ب��ال��غ��رام وه���ات

ف����ادُن م��ن��ي وخ���ذ اإل���ي���َك حناين

تراين حتى  عينيك  اأغم�س  ثم 
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يا حبيبي طاب اله�ى ما علينا

راحتينا يف  ي�����ام  الأ َح��َم��ل��ن��ا  ل��� 

���ش��دف��ٌة اأه������دِت ال����ج����د اإل��ي��ن��ا

واأت�����اح�����ت ل���ق���اءن���ا ف��ال��ت��ق��ي��ن��ا

وكاأ�شي خمري  واأن��ت  حبيبي  يا 

و�شم�شي ال��ب��ح��ار  ف����ق  و���رساع��ي 

ف���ي���ك ���ش��م��ت��ي وف���ي���ك ن��ط��ق��ي 

اأم�شي ي�شبق  ه����اك  يف  وغ���دي 

اإىل ه������اَك دل��ي��اًل ك����ان ع��م��ري 

وال���ل���ي���ايل ك���ان���ت اإل���ي���ك ���ش��ب��ي��اًل

وت�شخر احل��ي��اة  بنا  تله�  ���ش���ف 

اأك������رث.. ن  الآ اأح�����ّب�����ك  ف���ت���ع���ال 

كي������ف ل يتهامى مطر الن�ش������وة، وتتفتح 

زهور الرج������اء يف ال�شلوع ونحن ن�شغي اإىل 

ال�شاعر ين�شد:

ي�����ا ف����ات����ن����ًا ل���������له م�����ا ه�����ّزين

وج���ٌد ول طعم ال��ه���ى ط��اب يل

ح���ل��ه م����ن  ف���ال���زه���ر  رن�����ا  اإذا 

َم�����رج ط���ي����ب ����ش���اَل ك���اجل���دول

ال��دن��ا اإل���ي���ه  اأ���ش��غ��ت  ����ش���دا  واإن 

�����ش����ب����اح ل��ل��ب��ل��ب��ل اإ�����ش����غ����اءة الإ

ه����ذا ف�������ؤادي ف��ام��ت��ل��ك اأم�����ره..

ف��اع��دِل اأو  اأح��ب��ب��َت  اإن  واظ��ل��م��ه 

أو قوله: ا

اأين يا حبيبي ح�شبي من احلب 

واج����د ف��ي��َك ع��ّل��ت��ي وط��ب��ي��ب��ي..

والت�شابي اله�ى  عّلمتني  اأن��َت 

م���ن���ذ ع��ل��ّل��ت��ن��ي ب��������ش���ٍل ق��ري��ب

ال��ه���ى ح��دي��ث املحّبني واأن���ا يف 

ورو�����س اجل�����ى وحل����ُن ال��ق��ل���ب

غرامي �شم�س  ال��غ��روب  ي��ن��ال  ل 

والغروب الدجى  اأق���ى من  فهي 

أبو القا�شم ال�شابي يف زورق حامل  يحملنا ا

اإىل ع������امل ال�شحر والفتنة وه������و مرتع بالرقة 

وال�شفافية:

حالم، كاللحن، كال�شباح اجلديد..
أ
عذبة اأنت كالطف�لة، كال

ال����رود رائ��ع��ات  فتهتز  ال��دن��ي��ا  تختال يف  ال��رب��ي��ع  روح  اأن���ِت 

م����ّق���ع كالن�شيد ب��خ��ط���  ع��ي��ن��اي مت�����ش��ني  اأب�������رست���ِك  ك��ل��م��ا 

املجرود عمري  حقل  من  الزهر  ورّف  للحياة  القلب  خفق 

الغريد كالبلبل  وغ��ّن��ت  ب��احل��ب  الكئيبة  روح���ي  وان��ت�����ش��ت 

ال�شعيد الفقيد اأم�شي  ف���ؤادي ما قد مات يف  اأنت حُتيني يف 

امل��ج��دود ع��ه��دي  تال�شى يف  م��ا  روح���ي  خ��رائ��ب  وت�شيدين يف 

من طم�ح اإىل اجلمال.. اإىل الفن اإىل ذلك الف�شاء البعيد

ن�شيدي يف  وال��ه���ى  وال�شدو  ح���الم 
أ
وال ال�ش�ق  رق��ة  وتبّينني 

ال�حيد ف����ؤادي  يف  ج��ّد  ما  تدرين  ل�  اجلميلة  زهرتي  يا  آه  ا

اأك���ان من ال�شحر ذاُت ح�شٍن فريد ف���ؤادي الغريب تخَلق  يف 

وح��ي��اة ���ش��ع��ري��ة ه��ي ع��ن��دي ���ش���رة م��ن ح��ي��اة اأه����ل اخل��ل���د

يف و�شع كل مبدع اأن يكون طبيباً ناجحاً، 

وباملقاب������ل ي�شتطي������ع اأن يك������ون الطبيب، اإذا 
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دبية، وخياله  امتلك اأدواته الفنية، وذائقته الأ

املجّنح، ودفق اأحا�شي�شه ال�شادقة، اأن يكون 

أديباً مفّوهاً، و�شاعراً حملّقاً، وفناناً مقتدراً،  ا

ومو�شيقياً ذائعاً.. وهذا م�رشح الثقافة والفن 

يف عاملنا، مزدحم بالنم������اذج الرفيعة القدر 

طباء  بداع من م�شاهري الأ ع������الم الفكر والإ لأ

الذي������ن داووا مر�شاه������م املبوؤو�ش������ني، ورّدوا 

بدان العليلة، يف اللحظة ذاتها  ال������روح اإىل الأ

التي حلّقوا فيه������ا يف ف�شاء الكلمة ال�شفاّفة 

وال�شورة اجلميلة، واللحن ال�شجي..

جلاأت منذ عهد قريب اإىل عمل جراحي 

»قثط������رة« قلبي������ة، ويف الغرف������ة املخ�ش�شة 

تددت على �رشي������ر العمليات، وحتت �شوء 

بازغ يبّدد عتمة املكان، �رشع الطبيب يجري 

أنا األحق �ش������ري امل�شبار يف �رشايني  عمل������ه، وا

أ�شتمع  �شدري م������ن خالل �شا�شة التلف������از، وا

اإليه يحاورين:

دبي كما  أن������ت تعم������ل يف البح������ث الأ - ا

أنا  فهم������ت، ول بد اأن ل������ك يف ال�شعر باعاً.. ا

أبياتاً؟..  أ�شمعك ا أي�شاً اأقر�ص ال�شعر، ه������ل ا ا

وانطلق يدندن:

نطا�شي.. طبيب  عني:  »يق�ل�ن 

اأري��������ٌب ل���ب���ي���ٌب ط�����ي����ُل امِل����را�����س

ي�������داوي ج������راح ال���ق���ل����ب ب��ف��ٍن

آ����سِ وي��ج��ل��� ال��ن��ف������س ب��ح��ك��م��ِة ا

واإم���������ا اأت���������اه ����ش���ع���ي���ف م��ع��ّن��ى

ال��ت��م��ا���ِس دون  ب���احل���دِب  ت�����له 

ث��ن��اًء نعي  �شُ ي��زج���ن  ي��ق���ل���ن، 

امل�ا�شي ال�شفاء  عندي  ويرج�َن 

ع��ل��ي��ٌل اأين  ال���ب���ال  يف  دار  وم����ا 

ابتئا�شي �شديُد  ج�شمي  وُي��ره��ق 

ت��ع��ّل��ق��ت ظ���ب���ي���ًا َب����ه����يَّ امُل���ح���ّي���ا

���ك م���ن���ي ج���م���ي���َع ح���ا���ش��ي مت���لَّ

.. دلًّ وي�������زداد  اخ���ت���ي���اًل  ي��ت��ي��ه 

ومُي��ع��ن يف ال�����ش��دِّ دون اح��رتا���ِس

وه���ا ق��د َج��ف��اين واأ���ش��ل��َم روح��ي

ل��ق��ي��ِد ال���ه���م����م ك��ئ��ي��ب��ًا اأق��ا���ش��ي

مت�����رُّ ال���ل���ي���ايل واأ�����ش����ه����ُر َوْج�������دًا

ج�����رَع وح����دي م����رارة ك��ا���ش��ي.. لأ

وم������ا جل�������راح ف�����������ؤادي ط��ب��ي��ب

.. آ�����سِ ا بلم�شة  ��ق��ام��ي  ���شُ ي����داوي 

ق��ل��ب��ي.. ظ��الم��ة  اأ���ش��ك���  اهلل  اإىل 

اإل��ي��ه ال��ت��ج��اأت وِن��ع��َم امُل���ا���ش��ي..

أن������ه َعَمد اإىل ال�شعر مهتماً  فهمُت طبعاً ا

باأن اأ�شغ������ي اإليه ليعرف مقدار وعيي خالل 

عمله الدقي������ق، ويتاأكد من �شري العملية على 

وجهه������ا املن�شود، وما هو غ������ري وقت ق�شري، 

حتى هتف مب�رّشاً: احلمد هلل على ال�شالمة، 

كل �شيء طبيعي وقلبك اأقوى من قلبي، وبداأ 

جهزة، ثم �شاألني: نابيب والأ يزيح الأ
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أي������ك؟.. هل ترى ق�شيدتي  ن ما را - والآ

جديرة بالن�رش؟

أبديُت  ا�شتمر حوارنا يف غرفة النقاهة، وا

اإعجاب������ي ب�شع������ره، و�شجعته عل������ى مداومة 

أبيات������ه تب�رّش ب�شاعر واعد.. ويف  النظم فاإن ا

تلك اللحظة جاء ال�شوؤال: 

م����ا ه����ي ال���ع���الق���ة ب����ني ال��ط��ب��ي��ب 

ب�����داع ال��ف��ك��ري، وم��ا ال���ذي يدفع  والإ

دب؟.. الطبيب اإىل عامل الأ

م������ن املوؤك������د اأن الطبيب ي������رى الطبيعة 

ن�شاني������ة يف حالت ال�شع������ف والنك�شار،  الإ

ويرى الكب������اَر الذين �شمخوا اإىل وقت قريب 

َوَهن������وا وا�شتكانوا،  وتايلوا اختي������الً، وقد 

وال�شغ������اَر الذين ملوؤوا الدني������ا �شخباً ولهواً 

هم ال�شحوب والُهزال.. يرى  أنا�شيد، وقد هدَّ وا

الطبيب ذلك كله، فتنفتح عواطفه ال�شادقة، 

وتتج�ّشد الرحمة يف اأجلى �شورها.. تت�شاقط 

قنع������ة التي و�شعها  –	عن������د املر�ص –	كل الأ
أو العافي������ة اأو اجلاه على  أو املال ا ال�شب������اب ا

الوجوه.. فريى الطبي������ب عندها كل ما كان 

أمل، ويكت�شف حكايات وجتارب ل  من  �شعف وا

يقُع غريُه عليها، فيتي�رش له كتابتها وروايتها 

خرين ليجدوا فيها العرة  ب�شدق، وينقلها لالآ

طب������اء اإىل جانب 
والفائ������دة، كذلك ف������اإن الأ

لون  خراتهم بالنفو�ص واأج�شام الب�رش يتح�شّ

عل������ى ثقافة عالي������ة من خ������الل تعمّقهم يف 

املطالعات والدرا�شة اجلادة الالزمة ملهنتهم، 

وه������ذه الثقافة حتّت������م عليهم التع������ّود على 

البح������ث يف موا�شيع معّينة وم�شكالت، و�َشْرِ 

اأغوار ال�شخ�شيات يف تل������ك املوا�شيع، مما 

عمال اإبداعية  يُراِكم لديهم خم������رية طيبة لأ

متجددة، ولهذا لي�ص غريباً اأن تقّدم لنا مهنة 

دباء  الِطب قائم������ة طويلة من ال�شع������راء والأ

أثروا �شاحة  اأعطوا نتاجاً فكري������اً مرموقاً، وا

دب باجلدي������د املبتكر من عي������ون ال�شعر  الأ

وروائع الق�ش�ص والروايات..

ال�شه������ري  الفرن�ش������ي  الروائ������ي  يذك������ر 

»�شومر�ش������ت م������وم« يف كتاب������ه: »تلخي�������ص 

أع������رف ِمراناً للكاتب اأف�شَل  حياتي«: ل�شُت ا

من اأن مُي�شي ب�شع �شنوات يف مهنة الِطب، 

اإنك تعرف الكثري ع������ن الطبيعة الب�رشية يف 

مكت������ب املحامي، ولكّنَك تلتق������ي فيه باأنا�ص 

أنف�شهم، اأما الطبيب  كاملي ال�شيطرة عل������ى ا

ن�شان عارية  في�شتطيع اأن يدر�������ص طبيعة الإ

ن املر�ص يُزيل كل تكلّف وتظاهر،  جمّردة، لأ

واإىل جان������ب م������ا اأمّدين به تعلّ������م الطب من 

معرف������ة بطبائع الب�رش، فاإن������ه زّودين معرفة 

أ�شلوب البحث يف ميدانه.. باأ�شول العلم وا
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 الطبيب 
ّ

ويف ه������ذا ال�شي������اق ذاته يع������ر

ديب »غالب خاليلي« موؤلف كتاب »احلب  الأ

دب والط������ب« فيق������ول: ب������ني الطب  ب������ني الأ

دب عالقة وثيق������ة ويجمعهما حب كبري  والأ

خالد، فالطب مهن������ة ل�شيقة باحلياة، للعلم 

أي�شاً –	وال�شعر  في������ه �شاأن كبري، كذلك الفن ا

ف������رع متميز في������ه –	اإن ف������ن التخاطب مع 

مر الذي نعّول  املري�������ص واأحا�شي�شه، وهو الأ

علي������ه اآمالً عري�شة يف الت�شخي�ص والعالج، 

وما مل ي������وؤت الطبيب ملكة التخاطب ب�شكليه 

امل������ادي والروحي لن ينج������ح على الطالق، 

ديب احلكيم ه������و الذي يفهم  والطبي������ب الأ

اخللجات ويق������ّدر ال�شكنات، ويجلو الهم عن 

القل������ب فوق �رشير املعاين������ة، ومن املمكن اأن 

يرت������اح املري�ص قبل اأخ������ذه للدواء، ويح�شل 

على الراحة الكرى..

وينظ������ر الدكت������ور خاليل������ي اإىل العالقة 

دب نظرة احرتام  احلميم������ة بني الط������ب والأ

وفه������م عميق، فيقول: وملا كان الطبيب عاملاً 

مّطلع������اً تام الطالع عل������ى تركيب اجل�شم 

الب�������رشي، وكان علي������ه اأن يعلم ال�شيء الكثري 

عن نف�شية مر�شاه وحالتهم وهواج�شهم، واأن 

يدخل ال�شعور بالثقة والطمئنان اإىل قلوبهم، 

وا�شعاً نف�شه حيث يج������ب مبا�رشة يف حمور 

ن�شانية  مل، فيعي�ص حياة تل������ك الكائنات الإ الأ

التي تلتجئ اإليه بعمق وحرارة و�شّدة، متّفهماً 

طف������ال اليتامى،  حال������ة العائلة املت�رشدة والأ

والب������ن الوحيد، وال������زوِج الفق������ري البائ�ص، 

أِة  وال�شيِخ ال�شعيف اليائ�ِص من ال�شفاء، واملرا

العاقر، وتلك التي حملت بعد معاناة ومرارة 

منهكة قا�شية، ومتمتعاً بوجه با�ٍصِ فِرح حني 

أ�رّشتهم فرحني  يُ�شف������ى مر�شاه، ويغ������ادرون ا

مل البا�شم يف اأن يتّموا  متهلّلني، يحدوهم الأ

ر�شالته������م يف احلياة، نقول: اإذا كان ذلك من 

املتطلب������ات التي يجب على الطبيب املمار�ص 

ن�شانية، فما  اأن يتمتع بها وهي يف �شميم الإ

ال������ذي مينعه م������ن اأن يكون �شاع������راً ممتعاً، 

أديباً متفوقاً، يخرج اإىل العامل  وكاتباً مهّماً، وا

بروائعه اخلالدة؟«.

كيف ي�شتطيع الطبيب اأن يجمع بني عمله 

العلمي وال�شعر.. اأج������اب الدكتور »اإبراهيم 

ناجي«:

جّمة واله�اج�س  ت�شاأل  »النا�س 

ط����بٌّ و���ش��ع��ر ك��ي��ف ي��ت��ف��ق��ان؟..

ه و����رسُّ ال��ن��ف������س  م��رح��م��ة  ال�شعر 

الرحمن وِم��ن��ح��ة  ال�����ش��م��اء  ه��ب��ة 

ونبُعه اجل�ش�م  مرحمة  والطب 

ال�شاِن العّلي  الفي�سِ  ذل��ك  من 

خلَفه ُم��ع��نٍي  وم��ن  الغمام  وم��ن 

ي���ج���دان اإل���ه���ام���ا وي�����ش��ت��ق��ي��ان«
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وكذل������ك يعّر طبي������ب حم������اه و�شاعرها 

الدكتور وجيه البارودي:

و�شاعرًا طبيبًا  الدنيا  اإىل  اأتيُت 

اأداوي بطبي اجل�شَم والروَح بال�شعر

❁    ❁    ❁

دب وال�شعر والرواية: م�شاهري يف الأ

دب �شع������راً ونرثاً  اجلمع ب������ني الطب والأ

دب  ق������دمي يف التاريخ، وَمن يقلّ������ب �شجل الأ

العاملي تطالعه وجوهُ الع�رشاِت من املبدعني 

الذين جمعوا بني مهنتهم العملية وعطائهم 

الفكري، كانوا اأطباء ويف الوقت ذاته �شعراء 

أوليفر  وروائي������ني وم�رشحيني: ج������ون كيتز، وا

جولد، روبرت بريدفر، وابراهام كولنز، تركوا 

ب�شماته������م املتميزة يف ديوان ال�شعر الغربي، 

الرو�شي انط������ون ت�شيخوف والروماين لوران 

غا�شبار، وال�شبانيان روبريو �شان�شيز وبيدرو 

أبرز كتاب امل�رشح العاملي،  دي الفون�شوا، من ا

أوليفر �شميت و�شاريل ليفرا والفرد  طباء ا الأ

دوبلن من عمالقة الق�شة واأدب الرحالت.. 

طباء  أ�شماء الأ ونق������راأ يف القائمة الطويل������ة ا

نكليزي �شومر�شت موم، وفرانك  الروائيني الإ

جي������ل، والفرن�شي ج������ورج دي هاميل الذي 

اأغنى املكتبة الفرن�شية باأكرث من ثمانني كتاباً 

ملاين الرت �شفايزر..  ومثله كلود برنارد والأ

يطايل: »الرتو  �شهر بني هوؤلء فهو الإ اأما الأ

مورافي������ا« اجلراح اخلب������ري والروائي البليغ 

الذي اعتمد يف رواياته على التحليل النف�شي 

واحلقائ������ق الراهنة، وتُرجم������ت رواياته اإىل 

اأكرث لغ������ات العامل، وقراأها املاليني يف ال�رشق 

والغرب.. هل فينا من ل يذكر روايته: �شهر 

خرى: مراهق والتي ا�شتملت  الع�شل املر، والأ

على درا�شاته البالغة يف احلياة؟..

..ولك������ن م�شاه������ري الغ������رب يف الط������ب 

دب مل يكون������وا ال�شباق������ني اإىل اجلمع بني  والأ

بداعي������ني، بل ق������د �شبقهم اإىل  العمل������ني الإ

عالم من عباقرة العلماء  امليدان ع�رشات الأ

امل�شلم������ني واأنت ل جت������د واح������داً فيهم اإل 

وج�ّش������د يف �شخ�شه جمموع������ة من املبدعني 

ف������كان يف الوق������ت عينه الطبي������ب وال�شاعر 

والفيل�ش������وف والع������امل وامل������وؤرخ.. مو�شوع������ة 

متكاملة توّزع ثم������رات عطائها، وتنح دفق 

قرائحه������ا، كنوزاً باقي������ة يف مكتبات الرتاث 

الفكري العبق������ري اإىل يومنا.. ت�شم القائمة 

التي اأوردها الباحث حممد عيد اخلربوطلي 

دباء وال�شعراء ع�رشات  طباء الأ يف موؤلف������ه الأ

�شماء م������ن املبدعني املجل������ني يف ميداين  الأ

دب يف م�رشق الوطن العربي ويف  الط������ب والأ

ندل�ص، فمن حنني بن ا�شحق  مغربه. ويف الأ
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ببغداد، اإىل يعق������وب الكندي وثابت بن قره، 

ندل�ش������ي، وابن باجة  م������روراً بابن زه������ر الأ

املو�شوعي وال�شاعر وابن ر�شد اأكر فال�شفة 

التاريخ.. وابن �شينا العامل املو�شوعي الطبيب 

والفيل�شوف وال�شاعر الذي دّون جّل موؤلفاته 

مام  باللغة العربية وابن م�شكويه واخليام والإ

فخر الرازي العامل املحق������ق وال�شاعر البارع 

وغريهم وغريهم..

أف������رد الباح������ث اخلربوطل������ي يف موؤلفه  ا

دباء  طباء الأ �شفحات كثرية، عّرف فيها بالأ

وال�شع������راء، وعّدد منهم �شبع������ني عا�شوا يف 

القرن التا�شع ع�������رش، وحوايل ثالثني ظهروا 

يف القرن الع�رشين وخم�شني اآخرين يف وقتنا 

املعا�رش.

طباء عبد  أ�شم������اء الأ ويف جمل������ة قائمته ا

الرحم������ن ال�شهبن������در، ر�شا �شعي������د، مر�شد 

خاط������ر، �ش������الح الدي������ن الكواكب������ي، اأحمد 

حمدي اخلياط، ح�شني �شبح، ب�شري العظمة، 

عارف الطرقجي، عزة مريدن، حمي الدين 

�شط������واين، وجالل  أ�شعد الأ ا ال�شفرج������الين، 

الدهان، �شري القباين، اأحمد �شوكة ال�شطي، 

أبو الي�رش عابدين، فوؤاد اأيوب،  أ�شعد احلكيم، ا ا

واآخرون كثريون اختتمهم بالطبيب والباحث 

امل������وؤرخ الدكتور قتيب������ة ال�شهابي، وقد اأغنوا 

املكتبة العربي������ة مبوؤلفاتهم القيمة يف الطب 

دب  والعلوم والتاريخ والجتماع ويف اللغة والأ

والرواية والرتجمة وال�شيا�شة وال�شعر..

ل������ت على مناذج جميلة من نتاجهم  حت�شّ

دب������ي، يتطل������ب عر�شها �شاع������ات طويلة،  الأ

وحما�رشات قائمة بذاته������ا.. ولهذا اكتفيت 

أربعة اأرجو اأن تقّدم مناذج وافية عن  بوجوه ا

دباء وال�شعراء يف  طباء الأ امل�شرية الرائعة لالأ

وطننا..

ول: النم�ذج الأ

ن�ش������ان اأن له عقاًل  قب������ل اأن يكت�ش������ف الإ

يف اأعل������ى عموده الفق������ري، كان قد مّد يده 

اإىل �ش������دره، واكت�ش������ف اأن فيه خافقاً غريب 

احلركة يهز كيانه كله، يلعب به ع�شقاً ونب�شاً 

وع�شياناً وفرحاً وحق������داً وترداً.. اكت�شف 

لف نوع من  قلبه، و�رشعان ما جعله معبداً لأ

ال�شالة.. م�شغ������ة �شغرية يف ال�شدر ومعبد 

وهمي للحب ودهلي������ز للروح واحلياة.. و�رش 

عظم������ة القلب اأن اهلل تع������اىل مّيزه عن بقية 

اأع�شاء اجل�شد، ح������ني زّوده بعقدة ع�شبية 

�شغرية بحجم حب������ة ال�شنوبر، ومقرها بني 

ذي������ن والبط������ني، توّلد �شحن������ات كهربائية  الأ

حقيقي������ة، تطلقه������ا حيناً فتح������دث انقبا�ص 

القلب، وحت�رُشها حيناً اآخر فيكون انب�شاطه، 
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وبذلك يتحقق دوران الدم املنطلق من القلب 

ثم يعود اإليه بف�ش������ل جمموعة �شمامات يف 

وعية يف خارجه  داخله و�شبكة وا�شعة من الأ

تنت�رش يف اأنحاء اجل�شم كافة.

دبي والفني املتميز  �شلوب الأ .. به������ذا الأ

ديب الالم������ع الدكتور  يحمل������ك الطبي������ب الأ

»جوزيف كال�������ص« معه على جن������اح العبارة 

نيق������ة، واملعلومة الدقيقة، يف رحلة �شائقة  الأ

ع������ر مئتي �شفح������ة يف عامل القل������ب، ف�شيح 

فاق، ي������رى فيه املوؤمنون  رج������اء، وا�شع الآ الأ

لة  وعاء للعقل وال�شمري ويرى فيه العلماء الآ

دباء  الت������ي ت�شتمر بها احلياة، وي������رى فيه الأ

أنا�شيد  وال�شعراء القيثارة التي تزّين باأنغامها ا

احلب..

الدكتور كال�ص )اب������ن ال�شام( من مواليد 

أف������ول العام 1949  حماه ع������ام 1921، قبل ا

ن������ال الدكتوراه يف الطب الب�رشي من جامعة 

دم�ش������ق، وح�شل يف العام 1956 على �شهادة 

يف اأمرا�ص القلب من جامعة باري�ص واأ�شبح 

مرا�ص  بعدها ع�شو اجلمعي������ة الفرن�شية لأ

القلب، و�شكرتري عام الن������دوة الدولية حول 

وقاية القلب من اأمرا�ص ال�رشايني الكليلكية 

ومعاجلتها..

اأكادميياً ور�شعت  برز حما�رشاً وباحث������اً 

املحاف������ل الدولية �ش������دره باأو�شم������ة خم�شة 

ا�شتحقها عن جدارة يف م�شريته املتميزة يف 

ميدان الطب والفكر..

من ال�شعب جداً اأن نخت�رش م�شريته يف 

هذا الوقت ال�شيق، ولكن من املثري للده�شة 

اأن ن�شاأل: كيف ا�شتطاع هذا املفكر القدير اأن 

يجد الوقت للوظائف الكثرية املرموقة التي 

�شغلها يف اإدارات الدولة وموؤ�ش�شاتها الطبية، 

ن�شطة املهنية والعلمية، وكيف  ويف ميادين الأ

وجد الوق������ت للدرا�ش������ات العلمية والبحوث 

ن�شطة  والأ الطبية،  وللموؤترات  كادميية،  الأ

الثقافي������ة حما�������رشات وندوات.. ث������م اأخرياً 

ولي�������ص اآخراً املوؤلفات الراقية: م�شرية الطب 

يف احل�شارات القدمية، القلب بني الطبيب 

أنا�شي������د من الفردو�������ص املفقود،  دي������ب، ا والأ

ندل�شي، احلياة ال�شيا�شية يف  اأعالم الفكر الأ

الع�شور العربي������ة القدمية.. دم�شق الفيحاء 

نبياء. اأر�ص الر�شل والأ

ج������ال الدكتور كال�������ص يف الع������امل وراأى 

النا�ص يق������روؤون بنهم يف احلدائق واملقاهي، 

أ  أ اأكرث واأكرث، ثم كتب ما قرا واحلافالت، فقرا

واحتفظ به، وجتمعت لديه على مر ال�شنني 

دب  ذخرية غنية من املعلومات يف الطب والأ

والفل�شف������ة والعلوم، قام فيم������ا بعد بتنقيتها 
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وترتيبه������ا لتغدو موؤلفات �شائقة وكتباً علمية 

وتاريخية موثقة.

يعت������ر الدكتور كال�ص بح������ق واحداً من 

طب������اء القالئل العرب الذي������ن ا�شتهواهم  الأ

دب والتاري������خ فج������ال يف امليدانني فار�شاً  الأ

جملي������اً عاين قلوب مر�شاه وقّدم لهم العالج 

وال�شفاء بتمكن الطبي������ب الناجح ومقدرته، 

واأمتع قراءه وهو يط������وف بهم يف �رشادقات 

التاريخ واحل�شارة وال�شيا�شة. 

أنتجه كاتباً معتمداً على  وكان يف كل ما ا

ال�شدق ونزاهة العمل البحثي وعلى مكنوز 

دبية.. اإنه بحق 
كبري من الثقافة العلمية والأ

دباء، �شوف  طباء الأ وجه متميز يف كوكبة الأ

ين�شفه التاريخ بالتاأكيد، و�شيحلّه يف املكانة 

ال�شامية التي ي�شتحقها..

النم�ذج الثاين:

دباء  طباء الأ وجه اآخر م�رشق يف �شماء الأ

ال�شعراء.. بب�شاطة وا�شح������ة، وتوا�شع جّم، 

مقاب������ل علم غزي������ر، وثقافة وا�شع������ة، وح�ٍص 

اأدبي مرهف: عبد ال�شالم العجيلي، املثقف 

الق������ادم من الرق������ة، ثمانية وثمان������ون عاماً 

دب، �شغل »العجيلي«  ت�رّشمت بني الطب والأ

�رشة  �شنوات عمره بني عيادت������ه وم�شافة الأ

وترحاله يف اأرجاء الدنيا..

أ كاتب������اً �شاخراً مع �شن������ني ممار�شته  ب������دا

وىل للكتابة، وا�شتمد حكاياته من املفارقات  الأ

واملتناق�شات التي عا�شها، ثم حتولت نظرته 

أثناء  م������ور لينفذ اإىل احلقائ������ق، ويف ا اإىل الأ

أدبه  درا�شته اجلامعية كتب �شعراً ونرثاً، وكان ا

نابعاً من ال������رتاث اأولً، وبيئة الفرات الغنية 

أ�شهمت يف  ثانياً وهي الت������ي اأغنت ثقافته، وا

اإبداعاته ويف غ������زارة اإنتاجه، وبالتايل خرج 

باإنت������اج اأدبي متنوع ندر تناول������ه، وكان ذلك 

مفتاح جناحه وذيوع �شهرته كعلم من اأعالم 

بداع يف �شورية. الإ

يف الثمانيني������ات ن�رش العجيلي جمموعته 

أبي البهاء، واأظهر فيها  ال�شاحكة: ف�ش������ول ا

تناق�ش������ات املجتم������ع امل�شتمدة م������ن اأحداث 

أراد منها ال�شح������ك، بينما حملت  واقعي������ة، ا

يف الواق������ع مغازي اأخالقية واجتماعية.. يف 

الق�شة كان يحّول كالمه العادي اإىل فن اأدبي، 

اأما حما�رشاته فكانت جمموعة من الق�ش�ص 

تنته������ي اإىل الهدف الذي ي�شع������ى اإليه، �شواء 

أو �شيا�شياً. كان فل�شفياً اأو علمياً ا

اأحب ال�شع������ر يف �شبابه وحفظ كثرياً من 

ال�شعر العربي القدمي، وكان �شعره عبارة عن 

ق�ش�ص ق�شرية وحوارات بني النجمة والقمر، 

والنهر وال�شاعر، حيث كانت التجارب قليلة 
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ن�شانية حم������دودة، ولكن حني  والعالق������ات الإ

فكار  كرثت التجارب، واأ�شبحت العالقات والأ

غنية، اأ�شبح واجباً اأن يعّر عن ق�شايا عديدة 

ل ي�شتوعبها ال�شعر فتحّول اإىل النرث.. فكتب 

املقال والق�شة واملحا�رشة..

اعتر العجيلي اأن كل ما مار�شه يف احلياة 

هو جمرد هواي������ة، حتى عمله الطبي مار�شه 

دب  بروح الهاوي ولي�ص املحرتف، وكذلك الأ

الذي كتب فيه ما ي�شتهي ودومنا التزام..

وخرج من احلياة را�شي������اً، بعدما اأغنى 

أدبية،  مكتبة الفكر باأكرث من اأربعني جمموعة ا

ترجم اأكرثها اإىل ع�رش لغات اأجنبية ون�رشت 

جنبية.. دبية العربية والأ يف الدوريات الأ

أ�شهر موؤلفاته: بنت ال�شاحرة، �شاعة  من ا

املالزم، قناديل ا�شبيلية، با�شمة بني الدموع، 

ال�شي������ف والتاب������وت، حكاي������ات طبية، حب 

أي������ام ال�شيا�شة  اأول وح������ب اأخري.. وذكريات ا

وغريه������ا.. وح������ني رح������ل موؤخ������راً وّدع فيه 

جيال  الوطن علماً من اأعالم الفكر تذكره الأ

بالعتزاز والتقدير على مّر ال�شنني.

النم�ذج الثالث:

طباء ال�شع������راء، علم  ثم������ة يف قائم������ة الأ

مف������ّوه، �شغل مدينة »حم������اه« ب�شعره واأفكاره 

قرابة قرن من الزمن »وجيه البارودي«:

- واح������د وت�شع������ون عاماً م������ن احليوية 

وال�شعر واملراهق������ة وال�شباب املتدفق.. كاأنه 

أو ال�شيخوخة قط، يوؤكد  مل يعرف الكهول������ة ا

أ  ربعني، بينما بدا اأن طفولته امت������دت اإىل الأ

اأوج �شباب������ه يف مطل������ع الت�شع������ني من عمره، 

عرف بلقبه »طبيب الفقراء«.. ذاعت �شهرته 

يف مدين������ة »حم������اه« كطبيب ب������ارع، ي�شتقبل 

مر�ش������اه يف عيادته مرحباً بح������رارة.. اأحّب 

أ�شعل لياليها باأنا�شيده،  حم������اة وغار عليها، وا

أ�������رشف يف احلديث  أة ب�ش������دق وا اأح������ب املرا

عنها وحتليل اأفكارها وم�شاعرها.. اأجاد يف 

الغزل، وب������رع يف ال�شخرية من كل �شيء، من 

دعياء..  فكار، وحارب اجلمود والأ راء والأ الآ

كان ال�شع������ر هو العالق������ة اجلميلة بينه وبني 

احلي������اة، كان ال�شعراء كاله������واء، وهو خبزه 

ال������ذي مل ينقطع عنه يوم������اً، كان يد الع�شاق 

املتوجة على مملكة احلب من �شعره:

غ��ن��ي��ّت��ه اإذا  اإل������ه������ام  ال�������ش���ع���ر 

ان�شجم اله�ى وال�شحر يف اأبياتي

بطيفه احلبيب  ياأتي  كما  ياأتي 

ع��ف���ًا ب��الد وع���ٍد خ��الل ب�شتاين

اله�ى:

زعم�ا اله�ى ملك ال�شباب وليتهم

املت�شابي ال�شاعر  ن�شيب  ق���روؤوا 
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رب���ع���ني ط��ف���ل��ت��ي وب���راءت���ي ل���الأ

�شبابي اأوج  ال�شبعني  ومب��ط��ل��ع 

طبيب:

ح��ك��ي��م خ���ربت���ي ت�����ش��ع���ن ع��ام��ًا

وم��در���ش��ت��ي ال��ت��ج��ارب وال��ع��ل���م

على ويل  مل��ع��ي  الأ الطبيب  واأن���ا 

البي�شاء.. ال��ي��د  ال��ن���اع��ري،  بلد 

مراهق:

اأنا الغريب بهذا اجليل يجهلني

ق���م��ي وغ��ري غ��ري��ب بعد اأج��ي��ال

يل ي�شهد  للت�شعني  امل��راه��ق  اأن���ا 

�شعري، ويندر يف التاريخ اأمثايل

ل وقت للت�بة:

اله�ى ع��ن  اأت����ب  ول  اأذوب  واأن���ا 

فنائي املتاِب  اأت���ب ففي  لن  ل.. 

❁    ❁    ❁

النم�ذج الرابع:

طباء  يف ه������ذه الكوكب������ة الرائعة م������ن الأ

دب������اء وال�شع������راء بلبل �ش������داح من م�رش  والأ

العربية.. هو الدكتور اإبراهيم ناجي..

ولد اإبراهيم ناجي يف حي �شرا بالقاهرة 

ع������ام 1898.. تخ������ّرج ع������ام 1923 من كلية 

الطب، ن�������رش اأوىل ق�شائده »�شخرة امللتقى« 

�شبوعي������ة التي كان  يف جري������دة ال�شيا�شة الأ

ي�رشف عليها د.طه ح�شني واإبراهيم املازين، 

وحممد ح�شني هيكل، عمل طبيباً باملن�شورة 

عام 1929..

أبول������و«  - ان�ش������م ناج������ي اإىل »جماع������ة ا

ال�شعرية يف م�������رش عم 1932، وكان رئي�شها 

أبو �شادي  اأحمد �شوقي واأمينها: اأحمد زكي ا

وهو وكيلها.

- �ش������در اأول دواوينه ع������ام 1934 »وراء 

حالم،  الغمام« ثم اأ�شدر كتباً نرثية: مدينة الأ

ر�شالة احلياة.. واأ�شدر ديوانه الثاين »ليايل 

القاهرة« ع������ام 1951، ونُ�رِشَ ديوانه »الطائر 

آذار  اجلري������ح« ع������ام 1957 بعد وفات������ه يف ا

.1953

كان ظه������وره يف �شاح������ة ال�شع������ر موؤذن������اً 

أن������ه كان اأقرب  ب�شاعري������ة جدي������دة، ونعني ا

ف������كار الرومان�شية  �شاع������ر يف جيل������ه اإىل الأ

أ�شاعها املج������ددون يف م�رش وخا�شة  الت������ي ا

أبول������و، وقد اأغن������ى بق�شائده جملة  جماعة ا

اجلماع������ة، ون�������رش مرتجمات������ه م������ن ال�شعر 

وروبي، وكان ناجي ال�شاعر الوحيد الذي  الأ

اأدرك جوه������ر الرومان�شية وكاب������ده مكابدة 

حقيقية كتي������ار مت�شل وكحلق������ة يف �شل�شلة 

احل������ركات التجديدية الت������ي عرفتها �شاحة 

العلم والفن يف اأوروبة منذ الثورة ال�شناعية 

أوائل  وىل وكان من ا اإىل احل������رب العاملي������ة الأ
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ال�شعراء العرب الذين تابعوا بكثري من الفهم 

وروبي احلديث  والتاأيي������د حركة ال�شع������ر الأ

نكليز اإىل الرمزيني  من اأول الرومان�شيني الإ

مريكيني اإىل  الفرن�شي������ني اإىل الت�شويريني الأ

أ بالنكليزية  امل�شتقبلي������ني الرو�ص، كان يق������را

ملانية ويرتجم ق�شائد ال�شعراء  والفرن�شية والأ

وروبيني اأزهار ال�رش لبودلري، الريح الغربية  الأ

ل�شلي، البحرية لالمارتني وغريهم..

مثَّل �شعر ناجي تياراً جديداً على ال�شعر 

العرب������ي احلديث، وظهر فيه بغري قناع على 

غري ما عم������د اإليه معا�������رشوه الذين لب�شوا 

اأقنعة متنوع������ة، ور�شم لنف�شه �شورة ال�شاعر 

املهموم مبا وراء احلياة. 

 »ناجي« ب�شدق ع������ن ع�رشه وقّدم 
ّ

ع������ر

جتارب������ه يف احلي������اة، واأدرك مبك������راً حالة 

النقالب الجتماعي والفكري بكل ما فيها 

أ�شا�شياً يف  من اآلم، وكان احلب مو�شوع������اً ا

�شع������ره راأى في������ه �شورة احلي������اة اأخ�شب ما 

تكون.

وكان يرى نف�شه فيمن يحب، ويعطي عن 

أة �شورة احلياة ذاتها، ويجد نف�شه طفاًل  املرا

على �شدرها احلنون.. ظ������ل مو�شوع املوت 

طاغياً يف �شعره، ويتكرر يف ق�شائده وبذلك 

كان احل������ب واملوت هم������ا املو�شوعان اللذان 

خّل�ص فيهما جتربته ال�شعرية اأو �شنع منهما 

يف ال�شعر معادلً للحياة..

ف��ن ن��اج��ي: ك��ي��ف ع���رّب ن��اج��ي عن 

روؤيته..

1- ا�شتخ������دم قامو�شاً جدي������داً اأقرب ما 

يكون اإىل لغة احلي������اة اليومية، فقّدم بذلك 

خ������رة حية يف �شع������ره، اختل������ف فيها فهمه 

للجم������ال عن فه������م جمايليه م������ن ال�شعراء.. 

فاجلمال عنده لي�������ص اإتقان ال�شنعة، بل هو 

القدرة على اإعادة تثيل معاناة الواقع، ومن 

أل������وان التجديد التي نراه������ا يف اأدواته  هنا ا

ال�شعرية.

2- جلاأ اإىل القوايف املتعددة، التي رغب 

من خالله������ا يف الو�شول اإىل اأق�شى درجات 

ال�ش������دق، فكان������ت القافية عنده ج������زءاً ل 

أ م������ن ال�شورة ال�شعرية، بل هي اأحياناً  يتجزا

مرك������ز ال�شورة وبوؤرتها، وكم������ا جند التعدد 

يف قوافيه، كذلك جن������د عنده تعدد البحور 

أو ي�شتخدم  ال�شعري������ة يف الق�شيدة الواحدة، ا

تامه������ا وجمزوءها يف ق�شيدة اأخرى، وهو ما 

جّر عليه �شخط النقاد املتع�شبني للقواعد، 

مث������ل الدكتور طه ح�ش������ني وجعلهم يح�شبون 

دوات، وهو يف  أنهم اأمام �شاعر غري مكتمل الأ ا

الواقع اإمنا كان ي�شتحدث اأدوات جديدة.

أ�شا�شية  لقد كان »اإبراهيم ناجي« مقدمة ا
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�شبق������ت حرك������ة التجديد املعا�������رش ومهدت 

أه مكانة اأثرية لدى ال�شعراء  لها، وهو ما ب������ّوا

املجددين، و�شمن ل�شعره ال�شتمرار يف حركة 

ال�شعر املعا�رش..

خمتارات من �شعر ناجي:

اإين ام������روؤ ع�����ش��ُت زم�����اين ح����ائ����رًا م��ع��ّذب��ًا

منقلبا خل��اف��ق��ي  اأرى  ل  زم�����اين  ع�����ش��ُت 

م��غ��رتب��ا م��ب��ت��ع��دًا  يل..  ق�����م  ل  م�������ش���اف���رًا 

��ب��ا ف���را����ش���ة ح��ائ��م��ة ع��ل��ى اجل����م����اِل وال�����شِ

ب��ا ت��ع��ّر���ش��ت ف���اح���رتق���ت   اأغ��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��رُّ

��ب��ا ت���ن���اث���رت وب����ع����رثْت  رم����اَده����ا ري����ح ال�����شَّ

متعبًا الرياح  يف  وحيدًا  مب�شباحي  اأم�شى 

ي��ن�����ش��ب��ا اأن  ب����ه  ك�����اد  ب����ه وزي�����ُت�����ه  اأم�������ش���ي 

ال���ج���د مرحبا ل�شيء يف  ق��ل��ُت  م��ا  ل����لِك 

ب����احل����ن����اِن ط��ّي��ب��ا اأج������د رك����ن����ًا غ���ن���ي���ًا  ومل 

اأن����ِت ال��ت��ي اأق��م��ِت م��رف���ع ال��ب��ن��اِء م��ن َهبا

اإين ام������روؤ ع�����ش��ُت زم�����اين ح����ائ����رًا م��ع��ّذب��ا

احِل��ق��ب��ا اأع�����دُّ  اأو  ف��ي��ه  ي������ام  الأ ���ب  اأح�������شِ ل 

با يح�شِ اأن  بها  �شاق  مبن  كيف  بها  قُت  �شِ

اأع��ت��ب��ا اأن  ك��ي��ف يل  ل��ل��ذن���ب  ل��ق��اك م����اٍح 

مهربا اأبغى  ال��ّروع  غ��داة  عطفيك  �شممُت 

م�������ان امل��ج��ت��ى اأن�����ت احل���ي���اة وال���ن���ج���اة والأ

وم������ن اأجم������ل ما غن������ى اإبراهي������م ناجي 

مقطوعته »حرمان«:

يا حبيبي حان حرماين فدعني 

ن�شيبي م��ن  لي�شت  اجل��ّن��ة  ه��ذه 

ك���ل���م���ا ن�����ع�����ي�����ٍم  دار  م�������ن  آه  ا

لهيب م��ن  ج�����رسًا  اأج��ت��از  جئتها 

اأن�������زل ال����رب�����ة ���ش��ي��ف��ًا ع���اب���رًا

الغريب اأم�شي عنِك كالطري  ثم 

❁    ❁    ❁

ويف مقطوعة اأخرى يردد:

مِل ي���ا ه��اج��ر اأ���ش��ب��ح��ت رح��ي��م��ًا

واحل��ن��ان اجل���مُّ وال���ِرّق���ة فيما؟

مِل ت�����ش��ق��ي��ن��ي م���ن ���ش��ه��د ال��ِر���ش��ا

وت���الق���ي���ن���ي ع���ط����ف���ًا وك���رمي���ا؟

ك���ّل���ه ع����م����ري  ي�����اأخ�����ذ  م�����ن  آه  ا

ويعيُد الطفَل واجلهل القدميا؟

❁    ❁    ❁

أ�شكرهم برائعته  أن�شد »ناجي« للع�شاق وا ا

املّغناة:

مثلنا ���ش��ك��ارى  احل���ب  راأى  ه���ل 

ك����م ب��ن��ي��ن��ا م����ن خ���ي���ال ح���ل��ن��ا

م���ق���م���ٍر ط����ري����ق  وم�������ش���ي���ن���ا يف 

ت����ث����ب ال����ف����رح����ة ف����ي����ه َق��ب��ل��ن��ا

اأجن������م������ه اإىل  وت�����ط�����ل�����ع�����ن�����ا 

ف����ت����ه����اوي����ن واأ�����ش����ب����ح����ن ل��ن��ا

معًا طفلني  �شحك  و�شحكنا 

وَغ���������َدون���������ا ف�������ش���ب���ق���ن���ا ظ��ل��ن��ا

❁    ❁    ❁
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وان��ت��ب��ه��ن��ا ب��ع��د م��ا زال احل��ري��ق

اأّن��������ا ل ن��ف��ي��ق واأف����ْق����ن����ا ل����ي����ُت 

ي��ق��ظ��ة ط��اح��ت ب���اأح���الم ال��ك��رى

وت������ىل ال��ل��ي��ل وال���ل���ي���ل ���ش��دي��ق

ط�����اِل�����ٌع ن�����ذي�����ر  ال������ن�������ر  واإذا 

ك��احل��ري��ق م���ط���ّل  ال��ف��ج��ر  واإذا 

ن��ع��رف��ه��ا ك���م���ا  ال����دن����ي����ا  واإذا 

ط��ري��ق يف  ك���ل  ح����ب����اب  الأ واإذا 

❁    ❁    ❁

ال���ه����ى رح�����م اهلل  ف����������ؤادي  ي����ا 

ك����ان ����رسح���ًا م���ن خ���ي���اٍل ف��ه���ى

ا���ش��ِق��ن��ي وا������رسب ع��ل��ى اأط���الل���ه

روى ال���دم���ع  ط���امل���ا  ع��ن��ي  وارِو 

اأم�����ش��ى خ���ربًا ك��ي��ف ذاك احل���ب 

وح��دي��ث��ًا م���ن اأح���ادي���ث اجل����ى

وب�������ش���اط���ًا م����ن ن����دام����ى ح��ل��ٍم

ه��م ت�����اروا اأب����دًا وه���� ان��ط���ى..

❁    ❁    ❁

ي���ا غ����رام����ًا ك����ان م��ن��ي يف دم��ي

ط��ع��م��ه يف  اأو  ك�����امل������ت  ق���������درًا 

م����ا ق�����ش��ي��ن��ا ����ش���اع���ة يف ع��ر���ش��ه

م���اأمت���ه ال���ع���م���ر يف  وق�������ش���ي���ن���ا 

م���ا ان���ت���زاع���ي دم���ع���ة م���ن عينه

واغ��ت�����ش��اب��ي ب�����ش��م��ة م���ن ف��م��ه..

اأي����ن م��ن��ه مهربي ���ش��ع��ري  ل��ي��ت 

اأي�����ن مي�����ش��ي ه�����ارب م���ن دم���ه؟

❁    ❁    ❁

ل�����ش��ٌت اأن�������ش���اَك وق����د اأغ��ري��ت��ن��ي

ب����ف����م ع��������ذِب امل�������ن�������اداِة رق���ي���ق

وي�����������ٍد مت�����ت�����د ن������ح�������ي ك����ي����ٍد

ُم�����ّدت لغريق امل�����ج  م���ن خ���الل 

اإذا اأق�������دام�������ي  ق���ب���ل���ة  ي�����ا  آه  ا

الطريق اأ���ش���اك  ق����دام  الأ �شكت 

وب����ري����ق����ًا ي���ظ���م���اأ ال���������ش����اري ل��ه

ال��ربي��ق ذّي����اك  اأي���ن م��ن عينيك 

❁    ❁    ❁

اأي����ن م���ن ع��ي��ن��ي ح��ب��ي��ب ���ش��اح��ٌر

ف���ي���ه ن���ب���ل وج��������الل وح�����ي�����اء..

واث������ق اخل����ط�����ة مي�����ش��ي م��ل��ك��ًا

ظ����امل احل�����ش��ن ���ش��ه��ي ال��ك��ربي��اء

ع��ب��ق ال�����ش��ح��ر ك��اأن��ف��ا���س ال��رب��ى

امل�شاء ك���اأح���الم  ال��ط��رف  ���ش��اه��ُم 

ال���ط���ل���ع���ة يف م��ن��ط��ق��ه م���������رسُق 

ل���غ���ة ال����ن�����ر وت���ع���ب���ري ال�����ش��م��اء

❁    ❁    ❁

اأي��������ن م���ن���ي جم���ل�������س اأن��������ت ب��ه

ف����ت����ن����ٌة مت������ت �����ش����ن����اء و����ش���ن���ى

ودم وق�������ل�������ب  ح���������ب  واأن�����������������ا 

وَف��������را���������س ح�����ائ�����ر م����ن����ك دن����ا



دباء و�ل�سعر�ء.. موهبٌة و�إن�سانيٌة وعطاء طباء �لأ �لأ

�لعـــــــــــــــــــدد  563    �آب  1682010

وم������ن ال���������ش�����ق ر������ش������ل ب��ي��ن��ن��ا

ون�����������دمٌي ق���������ّدم ال�����ك�����اأ������س ل��ن��ا

و����ش���ق���ان���ا ف��ان��ت��ف�����ش��ن��ا حل��ظ��ة

����ن����ا آدم�������������������ّي م���������شّ ِل�������غ�������ب�������ار ا

❁    ❁    ❁

اأي���ك���ه ي�����م����ًا  زرُت  ح���ب���ي���ب���ًا  ي����ا 

ط����ائ����ر ال���������ش�����ق اأغ������ّن������ي اأمل�����ي

ل������َك اإب�����ط�����اء ال��������دلل امل��ن��ع��م

وجت�������ن�������ّي ال�������ق�������در امل���ح���ت���ك���م

وح��ن��ي��ن��ي ل���ك ي���ك����ي اأع��ظ��م��ي

دم���ي ج�����م�����رات يف  وال������ث�������اين 

م������ش��ع��ي م����رت����ق����ب يف  واأن����������ا 

م���ره���ف ال�����ش��م��ع ل����ق���ع ال��ق��دم

اأع���ط���ن���ي ح��ري��ت��ي اأط���ل���ق ي��دي

�شيَّ ا�شتبقيت  ما  اأعطيت  اإنني 

مع�شمي اأدم�����ى  ق��ي��دك  م���ن  آه  ا

اأب����ق����ى ع���ل���ّي؟ اأب���ق���ي���ه وم�����ا  مل 

نها ت�شُ مل  بعه�د  احتفاظي  م��ا 

ل����دّي وال����دن����ي����ا  ���������رس  الأ واإلم 

ها اأنا جفّت دم�عي فاعُف عنها

ت����ب����ذل حل���ْي اإن�����ه�����ا ق���ب���ل���ك مل 

❁    ❁    ❁

اأي���������ه���������ا ال�������������ش������اع������ر ت���غ���ف����

ت�������ذك�������ر ال�����ع�����ه�����د وت���������ش����ح�����

ج������رح ال����������ت����������اأم  م��������ا  واإذا 

ج�������������ّد ب�������ال�������ت�������ذك�������ار ج�������رح

ف������ت������ع������ّل������م ك�������ي�������ف ت����ن���������ش����ى

وت�������ع�������ّل�������م ك������ي������ف مت������ح�������..

اأو ك���لُّ احل���ب يف راأي����ك غ��ف��ران و���ش��ف��ُح؟..

❁    ❁    ❁

ي���ا ح��ب��ي��ب��ي ك���ل ����ش���يء ب��ق�����ش��اء

م����ا ب���اأي���دي���ن���ا خ��ل��ق��ن��ا ت��ع�����ش��اء

رمب����������ا جت����م����ع����ن����ا اأق���������دارن���������ا

ال��ل��ق��اء ع�����ّز  ب���ع���دم���ا  ي������م  ذات 

ف���������������اإذا اأن��������ك��������ر خ����������ّل خ����ّل����ه

وت����الق����ي����ن����ا ل�����ق�����اء ال����غ����رب����اء

غ���اي���ت���ه اإىل  ك�������ل  وم�����������ش�����ى 

ل تقل �شئنا، وقل يل: احلظ �شاء

❁    ❁    ❁

لقد منح������ت العناية ال�شماوي������ة كاًل منا 

ألغاز ثالثة: مفاتيح مل�شتودعات ا

العني م�شتودع الب�������رش، والعقل م�شتودع 

الب�شرية، والقلب م�شتودع امل�شاعر الدفاقة، 

وتركتنا اأمام جت������ارب احلياة امل�شتمرة، فينا 

من ي�شتخ������دم مفتاحاً واح������داً فيكون مدار 

اهتمامه النظر العابر املتعجل اإىل ما حوله.. 

وفين������ا من ياأخ������ذه مفتاح العق������ل يف دروب 

الفل�شفة واحلكمة والفك������ر اجلاد.. وهناك 
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من يدير مفتاح القلب فيحيا رومان�شياً حاملاً 

حملقاً يف عامله اخلا�ص..

لك������ن املبدع������ني املوهوب������ني اخلالق������ني 

يتقن������ون وحدهم ا�شتخ������دام املفاتيح الثالثة 

ويحلّون بفه������م واإح�شا�ص وكث������ري من التاأمل 

لغاز املخبوءة يف اآن مع������اً.. ي�شتخدمون  والأ

ل������وان لي�شوروا ما ل تراه عيون  الري�شة والأ

بداع  خري������ن.. اأو مي�شك������ون بكام������ريا الإ الآ

ال�شحري������ة ليج�ش������دوا بال�شع������ر العواط������ف 

اجلميلة النبيل������ة، اأو يجرتحون �شيمفونيات 

أ�شطوري������ة ينثال قم������ر بينه������ا يف ال�شدور  ا

دباء وال�شعراء،  طباء الأ فيرئ كلومها. اأما الأ

ول م������ن املبدعني،  فه������م كوكبة ال�ش������ف الأ

نهم ي�شتخدمون املفاتي������ح الثالثة بجدارة  لأ

 ويحملونه������ا يف عالقة واحدة مكتوب عليها: 

ن�شانية وما نريد اأكرث. الإ
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اأواًل- املوقع والت�سمية:

أ�ص������وار مدينة حلب دوراً هام������اً يف مناعة املدين������ة و�صّد العدوان  لعب������ت ا

اخلارجي, هذا العدوان الذي عرفته حلب خالل اآالف ال�صنني من عمرها. منذ 

غريق والرومان وال�صا�صانيني,  خمينيني واالإ �صوريني واالإ كادي������ني, مروراً باالآ االأ

ثم البيزنطيني واملغول يف موجاتهم املتالحقة.

�صالمي������ة, وما طراأ على تلك  �ص������وار ب�صكلها احلايل تعود للع�صور االإ  واالأ

�صوار من ترميم وجتديد واإعادة بناء.
االأ

كاتب واأديب ورئي�س جمعية العاديات.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁❁

ò

باب قن�رسين

دب بني التاريخ والأ

حمّمد قّجة

❁
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أه������م باب يف تلك  ويعترب ب������اب قن�رسين �

�سو�ر �ملنيعة, ويق������ع يف �لز�وية �جلنوبية  �لأ

�سو�ر. �لغربية من تلك �لأ

أو   ب������اب قن�رسين« �
ّ
ويرتبط بالباب »حي

حمل������ة د�خل باب قن�رسي������ن. بحيث تد�خلت 

أو�ساط �لنا�س: باب قن�رسين  �لت�سميتان لدى �

وحمل������ة باب قن�رسين. يف �إ�س������ارة و�حدة �إىل 

 و�لباب �لتاريخي.
ّ
منطقة �حلي

 ب������اب قن�رسين يح������ده من �جلنوب 
ّ
وحي

قلعة �ل�رسيف, ومن �لغ������رب �جللّوم �لكربى 

و�ل�سغ������رى, وم������ن �ل�سمال و�ل�������رسق �ساحة 

.
)1(
بزه

ويذك������ر �ل�سيخ كامل �لغ������زي كيف كانت 

�سورة باب قن�رسين عام 1341ه� - 1923م. 

)2(
وما عليه من كتابات فيقول: 

بو�ب, حمله قدمي  »باب قن�رسين �أعظم �لأ

أبو�ب: باب  أربعة � �سالم, يتاألف م������ن � قبل �لإ

يلي �ملدينة, وباب يلي �لرّبية, وبابان بينهما. 

وهو ل�سيق قلعة �ل�رسيف. وعليه كتابات من 

عهد �ل�سلطان �ململوك������ي موؤيد �سيخ 818ه� 

و�ل�سلط������ان �ململوكي قان�سوه �لغوري 907ه� 

ويف ع������ام 1303ه� نقلت حج������ارة �لباب �إىل 

�لرباط �لع�سكري )ثكنة هنانو(«.

و�بد �ملعمارية  أه������م �لأ كما يذكر �لغزي �

)3(
 باب قن�رسين وهي: 

ّ
يف حي

و�لطر�سو�س������ي,  �لكرميي������ة,  م�ساج������د: 

و�شفي الدي������ن، ومريو، والدي������ري، وال�شيخ 

�شدية،  �رشي������ف، والكختل������ي.  واملدر�ش������ة الأ

رغوين،  وخان القا�ش������ي، والبيمار�شت������ان الأ

وحّمام اجلوهري، وق�شاطل متعددة.

وت�شمي������ة باب قن�رشي������ن مرتبطة مبدينة 

»قن�رشي������ن« الواقعة اإىل اجلن������وب من حلب، 

والباب ال������ذي يحمل ا�شمه������ا يُف�شي اإليها. 

وهي الي������وم دار�ش������ة بجانبه������ا قرية تدعى 

»العي�ص«.

وقن�رشين كلم������ة تناولتها املعاجم اللغوية 

واجلغرافي������ة والتاريخي������ة. وت������رد اأحيان������اً 

بالواو »قن�������رشون«. وت�شري بع�ص املعاجم اإىل 

اجلذر اللغوي »قن�رش« مبعنى الهرم واخلرة 

الطويل������ة، وت�شتدل هذه الرواي������ة ببيت من 

)4(
ال�شعر للرّجاز العّجاج: 

اأط��������رب��������ًا واأن������������ت ِق������ّن�������������رْسيُّ

دّواريُّ ن���������ش����ان  ب����الإ وال�����ده�����ر 

بينم������ا ي�شري املعري اإىل اأن الفعل »قن�رش« 

مبعنى َق�رَش العدو، وه������ذا مل يذكره �شيبويه، 

واإمن������ا ورد يف اإ�ش������ارات اأخ������رى لدى بع�ص 

اللغويني.

ول من  كما ي�شري املعري اإىل اأن اجلزء الأ

)5(
الكلمة »ِقن« مبعنى عبد واجلمع اأقنان.

بينما يتحدث ياقوت يف معجم البلدان عن 

أبرزها  أ�شباب اأخرى لت�شمية »قن�رشين« لعل ا ا

اأن الكلمة من مقطعني: قن - ن�رشين، اأي وكر 
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. ولهذا نرى من يجمعها 
)6(

الن�ش������ور 

بالواو والن������ون بدل الي������اء والنون. 

وبه������ذا يحتمل اأن تكون الكلمة ذات 

آرام������ي وقبله عموري وحتمل  اأ�شل ا

املعنى نف�ش������ه بالعربية، ومن املعلوم 

أ�شماء  اأن الع������رب امل�شلمني مل يغريوا ا

امل������دن والقرى بعد فتحها. انطالقا 

خ������ر والع������رتاف به  من قب������ول الآ

واحرتامه.

وي�شف ياق������وت املوقع لقن�رشين 

فيقول: طوله������ا 39 درجة وع�رشون 

دقيقة، وعر�شها 35 درجة وع�رشون 

قلي������م الرابع،  دقيقة. وه������ي يف الإ

طالعها الع������ذراء.ويف جبلها م�شهد 

أنه قر النبي �شالح. وهذا غري  يزعم النا�ص ا

ن النبي »�شالح« مدفون يف »�شبوة«  �شحيح لأ

باليمن.

❁    ❁    ❁

ثانيًا- التاريخ وح�ادثه:

دخل الع������رب امل�شلمون مدينة »قن�رشين« 

ع������ام 17ه�- 636م. وكان������ت قيادة اجليو�ص 

بي عبيدة بن اجلراح، وعلى مقدمته خالد  لأ

بن الوليد.

دارية يف  مور الإ وحينما نظم امل�شلمون الأ

بالد ال�شام، ق�ّشموها اإىل خم�شة اأجناد هي: 

جند قن�رشين، جند حم�ص، جند جلق، جند 

.
)7(

ردن، جند فل�شطني  الأ

ويذكر اب������ن العدمي نقاًل عن ابن املنادي 

وىل قن�رشين  اأن ال�شام������ات خم�������ص ك������ور: الأ

 ويف حلب دار 
)8(

ومدينته������ا العظمى حل������ب 

 ويروي 
)9(

�شواق  مارة وجمامع النا�������ص والأ الإ

ياقوت يف معجمه، يف خر م�شهور اأن النبي 

»اأوحى اهلل تع������اىل اإيّل: اأي 
 )10(

)�ص( ق������ال: 

ه������وؤلء الثالث نزل������ت فه������ي دار هجرتك: 

أو قن�رشين«. أو البحرين ا املدينة ا

ندل�ص نزل جند  وحينما فتح امل�شلمون الأ

قن�رشين يف مدينة »جّي������ان« اإىل ال�شمال من 
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قرطبة. ونزل جند حم�������ص ا�شبيلية، وجند 

جلّق )اأي دم�شق( غرناطة.

اأما �ش������كان قن�رشين، فيذك������ر ابن �شداد 

�شالم، وهم  اأن بن������ي تنوخ ا�شتوطنوها قبل الإ

الذين ا�شتوطن������وا معرة النعمان، كما �شكنها 

.
)11(

بعد ذلك اإىل جانبهم بنو عب�ص

ح������داث البارزة ع������ر التاريخ  وح������ول الأ

حداث من خالل حمورين  نتحدث عن تلك الأ

هما: 

قن�رشين املدينة، وباب قن�رشين يف حلب.

ويذك������ر ابن �شداد اأن مدين������ة »قن�رشين« 

بقيت عامرة حتى القرن ال�شاد�ص الهجري، 

وق������د خربها ال������روم البيزنطيون عدة مرات 

يف الع�رشين احلم������داين واملردا�شي، وفتكوا 

بال�ش������كان بوح�شي������ة كبرية وخرب������وا مرافق 

احلياة يف املدينة، وذل������ك يف اأعوام: 351ه� 

- 355ه� - 389ه������� - 421ه�. ويف كل مرة 

)12(
كان التنوخيون يعيدون عمارتها. 

ويف مرحلة ال�رشاع بني فروع ال�شالجقة 

. ومل تعمر بعد 
)13(

خربه������ا تاج الدولة تت�������ص 

ذلك وكان اإىل جان������ب املدينة حا�رش يعرف 

با�ش������م »حا�������رش قن�رشين« على بع������د فر�شخ 

منه������ا، وهذا ما يدعى الي������وم »ال�شواحي«. 

وكان ي�شكن هذا احلا�رش بنو تنوخ  وبنو عب�ص 

)14( 
�شالم وبعده. قبل الإ

وه������ذه املعلوم������ة ينقلها ياق������وت ب�شكل 

قريب من اب������ن �شداد، فيقول بقيت قن�رشين 

عام������رة حت������ى 351ه� حينم������ا دخلها نقفور 

فوكا�ص البيزنط������ي، وعاد الدم�شتق فدخلها 

355ه� وق������ام الروم البيزنطي������ون باإخرابها 

واإح������راق م�شاجدها ومبانيه������ا، وقتل اأهلها 

أيام ياقوت �شوى خان  وت�رشيدهم. ولي�ص بها ا

)15(
للقوافل.

وين�ش������ب اإليها ع������دد من العلم������اء منهم 

املح������دث »اليح�شب������ي القن�رشيني« املعروف 

)16(
با�شم »برداع�ص« تويف 328ه� يف حلب.

ومن طرائف ما يت�شل مبدينة »قن�رشين« 

أبو الع������الء املع������ري يف »ال�شاهل  م������ا رواه ا

 
)17(

وال�شاحج« حني يقول: 

أه������ل  خب������ار ال�شحيح������ة اأن ا »وم������ن الأ

»�رشمني« واأهل »قن�رشين« ل يقدر اأحد منهم 

أنه  اأن مي�ّص ذنب الدجاجة، فمن ادعى منهم ا

يقدر على ذلك فهو كاذب«

وكانت للبحرتي �ش������الت وا�شعة مبدينة 

قن�رشي������ن و�شكانه������ا ورجالته������ا، وخا�ش������ة 

�رشاف، وكانت هذه ال�شالت تتفاوت قرباً  الأ

وبعداً، ومديحاً وهجاء، ومن ذلك قوله ميدح 

اأحم������د عبد الوهاب الها�شم������ي القن�رشيني، 

 
)18(

م�شتح�رشاً يف �شعره ذكرياته عن املدينة:

ف��ق��د ت���رك���ُت ب��ق��ن�����رسي��ن اأف���ئ���دة

ت�شهيِد ذات  وع��ي���ن��ًا  جم��روح��ة، 
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ل� كان يف احللم من جهل م�شى ع��ٌس

مل اأَذمِم ال�شيب يف ق�يل ومعق�دي

يبلغني اإح�شانًا  باأحمد  ح�شبي 

مدى الغنى، وبفعل منه حمم�ِد

وق�شائ������د البحرتي يف قن�رشي������ن واأهلها 

اإ�ش������ارة وا�شحة اإىل مكانة هذه املدينة خالل 

القرن الثالث الهجري، ومرور البحرتي بها، 

وعالقاته الوطيدة مع رجالتها.

بي �شعيد ال�شامتي حممد  ويف مديحه لأ

بن يو�شف دللة عل������ى هذه املكانة لقن�رشين 

 
)19(

وامتداد �شالتها: 

ال�ش�ؤود فما  �شعيد  اأب��ا  ي��ا  زده���ُم 

ال���������ش����اك����ري����ن����ا زي���������������ادة  اإل 

بل متى العقد من ل�ائك والرقة

م��������ع��������ق���������دة ب����ق����ن���������رسي����ن����ا

بل������غ لدى البح������رتي تتمثل  �ش������ارة الأ والإ

يف مديح������ه للقا�شي اإ�شحاق ب������ن اإ�شماعيل 

القن�رشين������ي الذي حارب الف�ش������اد والر�شوة، 

 )20(
واأقام العدل بني النا�ص: 

 من
ّ
ت�شد  راآك  وق��د  الذليل   

ّ
عز 

ثقيِل ال��ع��زي��ز  ع��ن��ق  ع��ل��ى  وطٍء 

اأُنقيت  حتى  قن�رسين  ورح�شَت 

» »ال��ربط��ي��لِ  ذل��ك  م��ن  جنباتها 

ورددَت��ه��ا ال�شبا  حكم  اأعطيتها 

التاأميِل زادت���ك يف  ال��رف��د،اإذ  يف 

�شتاتنا جمعَت  وق��د  نق�ل  م��اذا 

واأت��ي��ت��ن��ا ب��ال��ع��دل وال��ت��ع��دي��لِ 

ه������ذا من حي������ث مدينة »قن�رشي������ن« اأما 

من حيث »ب������اب قن�رشي������ن« يف مدينة حلب 

حداث التاريخية املرتبطة به كثرية، وهي  فالأ

�شالمي.. اأحداث جرت خالل التاريخ الإ

1- الب������اب موج������ود قب������ل الفتوح������ات 

�شالمي������ة، كم������ا ت�شري اإىل ذل������ك كثري من  الإ

. وقد اعتر 
)21(

الدرا�شات القدمية واحلديثة 

ال�شامات.  اأول  امل�شلمون »جن������د قن�رشي������ن« 

وحلب املدينة الكرى لهذا اجلند.

2- حينم������ا حا�������رش »نقف������ور فوكا�������ص« 

البيزنط������ي حل������ب ع������ام 351ه������� - 962م. 

تك������ن من دخول املدينة عر ال�شور املحاذي 

لب������اب قن�رشين قبل ب������رج الغنم، وهي نقطة 

منخف�شة �شعيف������ة يف ال�شور، وقام بتخريب 

املدينة وقتل ال�شكان و�شبيهم ونفيهم.

ويذكر ابن العدمي يف »زبدة احللب« ذلك 

 
 )22(

يف حوادث 351ه�. فيقول: 

»ودخ������ل نقفور حلب من اأق�رش �شور مما 

يل������ي امليدان بب������اب قن�رشي������ن، وقتل معظم 

طفال، ومل ي�شلم  الرجال، و�شبى الن�ش������اء والأ

من������ه اإل من دخل القلعة« وق������د اأعاد �شيف 

الدولة عمارة ب������اب قن�رشين وا�شمه مكتوب 

براج. على الأ

3- يروي ابن العدمي يف حوادث 371ه� 
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أيام �شع������د الدولة بن �شيف الدولة، كيف اأن  ا

»الدم�شتق« حا�رش حلب، ورّكز هجومه على 

املنطقة نف�شها قرب ب������اب قن�رشين. وخالل 

احل�شار راأى الدم�شت������ق يف نومه اأن امل�شيح 

يقول له: »ل حتاول اأخذ هذه املدينة، وفيها 

أ�شار اإىل مو�شعه  ذلك ال�شاجد على الرت�ص«. وا

يف الرج الذي يلي باب قن�رشين وبرج الغنم، 

يف امل�شج������د املعروف مب�شهد الن������ور. و�شاأل 

ملك ال������روم الدم�شتق عن نزيل هذا اجلامع 

أب������ي منري عبد الرزاق بن  فقيل له: اإنه ابن ا

عبد ال�شالم احللبي العابد. فرحل الدم�شتق 

عن املدينة ورفع احل�شار. وقد تويف ابن اأبي 

 .
)23(

منري ع������ام 425ه� وقره يف باب قن�رشين

وق������د ا�شتكمل �شعد الدولة بناء باب قن�رشين 

نه. وح�شّ

4- ويف ح������وادث ع������ام 415ه������� يحا�رش 

�شالح بن مردا�������ص مدينة حلب، ويطلب من 

�شامل موىل بني حم������دان ال�شت�شالم، فيخرج 

�شامل من باب قن�رشين وي�شلم �شاحلاً املدينة. 

)24(
را�شياً بال�شت�شالم.

5- يف ح������وادث عام 452ه�. معز الدولة 

املردا�شي �شمال ب������ن �شالح يدخل حلب من 

باب قن�رشين بعد ح�شاره������ا، ويت�شلمها من 

)25(
ابن اأخيه حممود بعد تغلبه عليه.

6- حينما اأعاد ن������ور الدين الزنكي بناء 

أ�شوار حلب، اهتم ببناء ف�شيل »�شور اإ�شايف«.  ا

)26(
وقد مّر هذا الف�شيل بباب قن�رشين.

و�ّش������ع ن������ور الدي������ن مي������دان باب   -7

قن�رشين، بحيث اأ�شبح طوله /1150/ ذراعاً 

.
)27(

وعر�شه/ 150/ذراعاً 

يف ح������وادث ع������ام 611ه�������. امللك   -8

يوبي يبني رب�ص الظاهرية  الظاهر غازي الأ

خارج ب������اب قن�رشين فيما ب������ني الباب ونهر 

.
)28(

قويق 

يوبي  قام النا�������رش يو�شف الثاين الأ  -9

بتجدي������د ب������اب قن�رشي������ن، ونقل اإلي������ه باب 

الرافقة من مدينة الرقة، وهذا الباب اأ�شله 

من »عمورية« التي فتحها اخلليفة املعت�شم 

ونقل بابها اإىل »�رّش من راأى«  �شامراء. ومنها 

)29(
نقل اإىل الرقة ثم اإىل حلب.

حينما حا�رش هولكو مدينة حلب   -10

عام 658ه� - 1260 م، ا�شتغل نقطة ال�شعف 

ب������ني باب قن�رشين وب������رج الغنم فدخل منها، 

وارتكب جي�شه الفظائ������ع يف املدينة تخريباً 

واإحراقاً وقتاًل. وقد اأعاد بناءه امللك الظاهر 

. وهكذا يكون 
)30(

بير�ص �شلطان املمالي������ك 

قد تعاقب على بناء الباب وجتديده »ح�شب 

رواية ابن �شداد« كل من �شيف الدولة و�شعد 

الدول������ة ونور الدين والظاهر غازي والنا�رش 

يو�شف والظاهر بير�ص.

الع�������رش  يف  الب������اب  جتدي������د  مت   -11
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اململوكي بعد بير�ص من قبل ال�شلطان املوؤيد 

�شي������خ 818ه�. ثم قان�ش������وه الغوري 907ه�. 

والكتاب������ات موجودة على الب������اب. ويف عام 

1303ه������� نقلت بع�������ص حجارة الب������اب اإىل 

)31(
الرباط الع�شكري )ثكنة هنانو �شابقاً(.

يتح������دث �شب������ط ب������ن العجمي يف   -12

كتابه »كنوز الذهب يف تاريخ حلب« عن باب 

قن�رشين من خالل املعلومات التالية:

أن�ش������اأ �شي������ف الدين بن جن������در رباطاً  . ا

بالرحبة الكب������رية داخل باب قن�رشين باجتاه 

.
)32(

جامع املح�شب 

أب������و احل�شن ب������ن اخل�شاب تربة  . جدد ا

اخل�شابي������ة بالق������رب من ب������اب قن�رشين عام 

. كما مت فتح درب بني اخل�شاب 
)33(

633ه������� 

بني درب الزجاجني وباب قن�رشين.

. يتح������دث �شبط ب������ن العجمي عن وقف 

للمدر�شة الع�رشوني������ة يدعى »ب�شتان الدار« 

)34(
وكان يقع �شمال باب قن�رشين.

. كما ي�ش������ري اإىل اأن ق�رش الناعورة الذي 

موي نقلت  بن������اه »م�شلمة بن عبد املل������ك« الأ

حجارت������ه بعد هدم������ه، وا�شتخدمت يف بناء 

.
)35(

باب قن�رشين 

وردت لدى الطباخ اإ�شارة اإىل القتال   -13

بني ح�شني با�شا جانب������ولد وايل حلب الذي 

ترد على الدولة العثمانية، وقائد اجليو�ص 

العثماني������ة ن�شوح با�شا الذي حا�رش املدينة. 

)36(
ودار القتال اأمام باب قن�رشين.

ث��ال��ث��ًا - ب����اب ق��ن�����رسي��ن وال�����ش��ع��ر 

العربي:

لن يك������ون احلديث عن ال�شع������راء الذين 

تناولوا باب قن�رشين اإح�شاًء ملا قاله ال�شعراء، 

واإمنا �شنكتف������ي مبثالني ل�شاعرين: البحرتي 

206 - 284ه������� وال�شنوبري 270 - 334ه�، 

يرتبط كلٌّ منهما بحدث معني مرتبط بباب 

قن�رشين، وهما البحرتي وال�شنوبري:

�- البحرتي وباب قن�رسين:

أبا عب������ادة البحرتي كان  من املعل������وم اأن ا

عا�شق������اً لعلوة احللبي������ة، التي ي������رد ذكرها 

ها  ع�رشات امل������رات يف ق�شائ������ده، وقد خ�شّ

بق�شائ������د وقط������ع �شعرية يتغزل به������ا ويبثها 

حبه.

وكان������ت عل������وة ت�شك������ن داراً يف حي باب 

 
ّ
قن�رشين، والي������وم هناك �شارع يف هذا احلي

يحمل ا�شمها»�شارع علوة احللبية«.

أمثل������ة م������ن �شع������ر البحرتي يف  وه������ذه ا

 
)37(

علوة:

ل��ع��ل���ة يف ه����ذا ال����ف�����ؤاد حم��ل��ٌة

و�شعاد بها  �شعدى  ع��ن  جتانفت 

خمّلف وال��ف���ؤاد  رحيلي،  وك��ي��ف 

ب���ف���اِد  
ّ
ُي���ف���ك  ل���دي���ه���ا ل  اأ�����ش����ري 

وم����ا ب��ل��غ ال���ن����ُم امل�����ش��ام��ح ل���ذًة

���ش���ى اأرق����ي يف ح��ب��ه��ا و���ش��ه��ادي
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على »باب قن�رسيَن« والليُل لطٌخ

ج�����ان����ب����ه م����ن ظ���ل���م���ٍة مب������داِد

جنباته يف  البي�س  الق�ش�ر  كاأن 

َخ�����ش��ن م�����ش��ي��ب��ًا ن�����ازًل ب�����ش���اِد

بيننا ال��راح  مُت��زج  وباتت  فبتنا، 

ب��اأب��ي�����َس رق����راِق ال��ر���ش��اِب ُب���راِد

ومل نفرتق حتى ثنى الديك هاتفًا

وق����ام امل���ن���ادي ب��ال�����ش��الة ي��ن��ادي

بيات  ولعل مما يلف������ت النظر يف هذه الأ

�ش������ارة اإىل الق�ش������ور البي�������ص قرب باب  الإ

قن�رشين، وذلك خالل القرن الثالث للهجرة. 

مبا يف ذلك من دللة عمرانية واجتماعية.

ولعلَّ من اأجمل ما نظم البحرتي يف علوة 

 )38(
احللبية ال�شاكنة يف باب قن�رشين قوله:

 ال������ْدِق رّج��ا���س 
ِّ
 ُم��ِل��ث 

ُّ
اأق����ام ك��ل 

ع��ل��ى دي���ار ب��ُع��ْل��� ال�����ش��ام اأدرا������سِ

ومرتبع م�شطاف  ل��ع��ل���ة  فيها 

 )�9(
من »بانق��شا وبابللى وِبطيا�س«

م����ن����ازٌل اأن���ك���رت���ن���ا ب��ع��د م��ع��رف��ة

اإينا�س بعد  ه�انا  من  واأوح�شْت 

با عْلَ�،ل� �شئت اأبدلت ال�شدود لنا

و�شاًل ولن ل�شّب قلُبك القا�شي

هل من �شبيل اإىل الظهران من حلٍب

�����سِ ون�����ش���ٍة ب��ني ذاك ال�����رد والآ

ر�شاأ الكا�س من  خ��ذ  لأ كفي  اأم��د 

الكا�س حامل  يف  ها  كلُّ وحاجتي 

اإذا الغليل  ي�شفي  اأنفا�شه  ب��ربد 

 اأن��ف��ا���ش��ي
ّ
دن���ا ف��ق��ّرب��ه��ا م��ن ح��ر 

❁    ❁    ❁

�- ال�شن�بري وباب قن�رسين:

�شيل اأحمد بن  وهذا ال�شاعر احللبي الأ

حمم������د ال�شّبي ال�شنوبري، نذر �شعره ملدينة 

حلب ولو�شف الطبيعة، ويعتره النقاد �شاعر 

ول يف ال�شعر العربي. الطبيعة الأ

وكان������ت داره يف »باب قن�رشي������ن« ت�شغل 

م�شاحة وا�شع������ة حولها حديقة وب�شتان تفنن 

�شجار.  ال�شنوب������ري يف اإغنائه بالزه������ور والأ

 )40(
وهو ي�شف داره وب�شتانه بقوله: 

�����ش����ّ�غ ب�������ش���ت���ايَن ال����ب����ه����اَء، ف��م��ا

ق���ل���ُت م���ن ال���ق����ل ف��ي��ه ي��ن�����ش��اُغ

ل��ه اخل�������������دود،  ورُده  واإمن�����������ا 

م�����ن ورق���������ات ع���ل���ي���ه اأ�������ش������داُغ

ت��خ��ال��ه حلاًل ا���ش��ف��راٍر  م��ن ذي 

ي�����ش��ب��غ��ه��ا ل���ل���ري���ا����س ����ش���ّب���اغ

وه������ذه الدار وه������ذه احلدائ������ق، و�شفها 

 
)41(

�شديقه »ك�شاجم« بقوله: 

ف�������األ�������ه�������ْت�������َك ب���������ش����ات����ي����ُن����ك

وال��������زه��������ِر ������������ْ�ِر  ال������������نَّ ذاُت 

وم������������ا ��������ش�������ي�������دَت ل����ل����خ����ل�����ة

ق�����������رِس وم�������������ن  داٍر  م����������ن 
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وم���������ا ج�����ّم�����ع�����ت م�������ن غ�����ر������سٍ

������ل وم�����������ن ب��������ذِر وم�����������ن ف�������������شْ

ون����������������������������������ارجٍن وري������������ح������������ان 

ال�����ن�����������رِس ط�������ي�������ِب   
ٍّ
َج�������ن�������ي 

وم���������ن���������ث����������ٍر ك������األ������ف������اظ������ك 

م�����������ن ن���������ظ���������ٍم وم���������������ن ن��������رِث

ولعل اأهم حدث �شغل ال�شنوبري وحتدث 

عنه يف �شعره وربطه بباب قن�رشين هو وفاة 

ابنته ال�شابة »ليلى« وهي يف الثالثة والع�رشين 

م������ن عمرها. وجند �شدى هذا احلدث املوؤمل 

أك������رث من ع�رشين م������رة، وكان  يف ق�شائ������ده ا

قرها يف باب قن�رشين.

 )42(
يقول ال�شنوبري: 

��غ��ل��ت ب���ب���اب ق��ن�����رسي��ن ع��ّم��ا ���شُ

ب��غ��ي�����س اأو  ح��ب��ي��ب  م����ن  �����ش�����اه 

»ل��ي��ل��ى« ق��رب  ج���ان��ب  ع��ل��ى  اأدور 

واأب����ك����ي ح����ل���ه ب������دٍم ف�����ش��ي�����س

اأراع��������ي ق���ربه���ا َح�����ِدب�����ًا ع��ل��ي��ه��ا

م�����راع�����اَة امل���م���ر����س ل��ل��م��ري�����س

وكان �شع������ر ال�شنوبري احلزين يف ابنته 

)43(
ليلى مل ي�شِف حرقته: 

ع��ل��ى ب���اب ق��ن�����رسي��ن ق���رب ع��زي��زة

ع��ل��ى اأب���ي��ه��ا م��ن اأع����ز ال��ع��زائ��ز

�شالٌم على قرب ح�اك فقد ح�ى

ع��زائ��ز م��ا زال���ت جن����م ال��ع��زائ��ز

 )44(
ويناجيها بقوله: 

�شفرك  من  َت��ْق��ُدم��نَي  ل  كنِت  اإن 

ف����اإن����ن����ي راح���������ٌل ع���ل���ى اأث�������رْك

قب������ور  عل������ى  الن�ش������اء  ب������كاء  وي�ش������ف 

 )45(
حباب: الأ

ف��ق��ْع يف ب����اب ق��ن�����رسي��ن ف��ان��ظ��ر

اإىل ج���زع ال��ن�����ش��اء ع��ل��ى ال��ق��ب���ِر

بنتي  
ُّ
الُقمري  بكى  م��ا  �شاأبكي 

ب��ب��ح��ر م���ن دم����ع���ي، ب���ل ب��ح���ِر

 اإىل اجلنائز والقبور التي 
ّ
بل هو يح������ن 

 )46(
تذكره بابنته ال�شابة: 

ي������روح ب���ب���اب ق��ن�����رسي��ن دم��ع��ي

ب��ك���ري اأو  رواح������ي  يف  وُي���ب���ك���ر 

ق���رٍب  
ّ
وحل������ب  ج�����ن�����ازٍة   

ّ
حل�����ب 

وال��ق��ب���ر اجل���ن���ائ���ز  اإىل   
ّ
اأح�����ن 

وتبل������غ بكائياته اأوج الث������كل واحلزن يف 

 
)47(

قوله: 

اأ��������رّس ب����ي ث���ك���ل���ك، ل���ي���ل���ى، ويف 

اإ�����������������رساره ب������ي ك��������لُّ اإ�����������رسار

اأ�����ش����ت����اق روؤي����������اك  ف�����اآت�����ي، ف��ال

واأح�����ج�����ار ت�������رب  ������ش������ى  اأرى 

م�������ايل ب������اأر�������س وط���������ٌن اإمّن�������ا

ب�����ب�����اب ق����ن���������رسي����ن اأوط������������اري

ي���ا ب����اب ق��ن�����رسي��ن ل ت���خ���ُل من

�����ش����ح����ائ����ب ُع��������������ِن واأب��������ك��������اِر
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ي����ا ن������ر ع��ي��ن��ي وال����ت����ي مل ت���زل

م����ن ن�����ره����ا ت���ق���َب�������س اأن���������اري

اأن���ك���رت ق���د  دارِك،  اإىل  ق����م���ي 

اإن�����ك�����ار اأّي  ع����ن����ه����ا  ������ش�����ربك 

اأه��ل��ه��ا م���ن  دارك  ا���ش��ت���ح�����ش��ت 

ه������ل م���ن ال����دار وا���ش��ت���ح�����س الأ

وال�شنوب������ري، حتى يف ق�شيدته املطولة 

أبي������ات ل ين�شى اأن يذكر  عن حل������ب )110( ا

ابنته ليل������ى، رغم جولت������ه الوا�شعة يف حلب 

خ������الل ه������ذه الق�شي������دة: القلع������ة، اجلامع 

حياء...  ومن  بواب، الب�شاتني، الأ موي، الأ الأ

 )48( 
هذه املطولة قوله:

����ش���ج���� ن��ف�����ش��ي ب������اب ق��ن�����رسي��ن 

������������ش�����������ج������������ًا و��������ش�������ج�������اه�������ا

ج�����������دٌث اأب�������ك�������ي ال������ت������ي ف���ي���ه

وم��������ث��������ل��������ي م������������ن ب������ك������اه������ا

دارًا ح�����ل�����ب�����ًا  اأح�������م�������ي  اأن�����������ا 

واأح�����������م�����������ي َم������������ن ح����م����اه����ا

ح������ت�����ه م���������ا  ُح�������������ش������ن  اأي 

ح�������اه������ا م���������ا  اأو  ح��������ل��������ٌب 

ح��������ل��������ب اأك�����������������������رم م����������������اأوى

وك������������������������رمٌي م������������ن اأواه��������������������ا

ف������اخ������ري ي������ا ح�����ل�����ُب امل����������ْدَن

ي������������������زْد ج�����������اُه�����������ك ج������اه������ا

امل�����������دُن ك�������ان�������ت  اإن  اإن��������������ه 

رخ����������اخ����������ًا،ك����������ن����������ِت ������ش�����اه�����ا
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1- من موريتانيا

من �سيدة ت�سكن خيمة

يف �سحراء موريتانيا..

�شاعر العروبة والطفولة الكبري

العمل الفني: الفنان عبد املعطي اأبو زيد.
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�سليمان العي�سى
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������ك ال�صحراء  ُمُّ
أ ا ي������ا �صاع������ري! 

تُلِْهبنا

�صم�َصنا  نَه������وى  نحُن  ب�صم�صه������ا، 

لََهبا

ر�ض التي  م������ن موريتانيا.. من الأ

نَ�َصجت

 يف نَْوِلها �ُصُهباً اأجداَدَك الَعَربا

الَعْط�ص������ى،  الرمل������ِة  اْبن������ُة  أن������ا  ا

تُرقِرُقها

�صعراً، رمالَُك مازالت لنا نَ�َصبا

يل خيم������ٌة يف الرم������اِل ال�صم������ر 

اأع�َصُقها

أَهواها رفيَف �َصَبا موِم وا لَْفَح ال�صَّ

أنَت مل تخطْئ، جعلَت لنا يا �صاعري ا

أَبَا أُّماً لنا وا من َرْمِل �صحرائنا ا

❁    ❁    ❁

2- َجْبلة

اإىل ال�صديق اأبي هوازن

�صاحب: مدينة و�صاعر

َقَدماها تَْغتَ�ِشالْن..

ُل وَّ
أََطلَّ الَفْجُر الأ ْزَرِق.. ُمنُْذ ا بالبحِر الأ

نيا.. فوَق الدُّ

تَْغتَ�ِشالْن..

واكتُبُْه �ِشْعراً

أَر�َشَك.. وا�شتَلِْهْم ا

نْ�شاْن نَّ ال�شعَر ُهَو الإِ اإِ
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أو بَْحراً.. أَْر�ُشَك هذي.. َجَباًل كانت ا ا

اِت الِعْطِر.. ْد يف َذرَّ ل َفْرَق.. تََوحَّ

وَغنِّ ِبالَدَك..

نْ�شاْن. نَّ ال�شعَر.. هو الإِ اإِ

❁    ❁    ❁
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َوَط������ُن َوال  �أَْه����������ٌل  ال  ����ُل  ����َع����لُّ �ل����تَّ  َ بمِ

���َك���ُن ����سَ َوال  َك�����ا������سٌ  َوال  مٌي  َن���������دمِ َوال 

��ْن��َدُك��ُم ���تُّ عمِ ��ْل��ُت َوك���ْم َق���ْد ممِ ك��ْم َق���ْد ُق��تمِ

��ُت َف�����َز�َل �ْل���َق���ْ�ُ وْ�ل��َك��َف��ُن ُث���مَّ �ْن��َت��َف�����سْ

�ملتنبي 

�شاعرة ودبلوما�شية من اململكة املغربية

العمل الفني: الفنان  جورج ع�شي.

❁

ò

❁
وفاء العمراين

�إىل وطني

بعيدً�.. َعْن َكَثِب
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ّ
َجتِْني ِبامْلََطِر اخَْلِريِفِي ِلِبالٍد تَوَّ

َدى َوال�صّ

ٍن َخالَِّن َعنُْهْم خِلالَّ

َجنَاٌح َوا�ْصٌم َوِحَكايَة

ِلنَْذٍر تَلَبَّ�ْصتُُه

يَده َذاَت َفْجِر َق�صِ

أْرَعى هَذا اْلَهواَء اْلَيِتيَم ا

بَْيَ ُقْطَبْيِ

ال يَ�صيَخاِن وال يَلْتَِقَياِن:

َواِحد ِمْن �َشٍَر َوَمْوٍج

أَْو َغيٍْب َخر ِمْن َطلٍَل ا َواالآ

أَْم �َشَجَرةَ نْفِي َغابََة َك�ْشٍف ا

أَْدُخُل َخاِرَطَة اْلَوْقِت؟! ا

َيَّاِمي
أ ُج ِحْرَ ا ُغَباٌر مُيَوِّ

أَْوَراقي َويُ�ْشِلُمُه ا

ْه�َشَة َوالدَّ

ُروَب والدُّ

أَْحَرا�ٌص َوَعتََماٌت ا

أَْحُرثَُها ِبالنَّبْ�ِص ا

َواْلَيا�َشِمنِي

َوَج�َشٍد ِمْن ِع�ْشٍق

َوَفْجٍر ل يَْعُرُهُ اْلُعبُور..
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َداَقِة  ِلل�شَّ
َّ
ًة ِذَراَعي َفاحِتَ

َماِء احَْلياِة

أَْعَطيُْت، اآهلًة، ا

الَفاِت َد ال�شُّ ِللْقلِْب جَمْ

�رِشَاَع اْلَكِلَماِت

َوِحْكَمَة النَِّهايَات

ينِّ َعلَى ُذَرى اخَْلْم�شني َوَها اإِ

َوِحيَدًة،

يَّاِم َ
أَتَ�رَشْنَُق يِف ِمْع�رَشَِة الأ ا

َاُل
وؤ ُعْمٌر يَْهِدُرهُ ال�شُّ

َطِريٌق َول َمنَْفٌذ

َذاِكرةٌ َولَ بَيٌْت

�َشنَاِبُل َولَ َح�َشاٌد..

ُجُه أَتََزوَّ َهْدُي �ُشَعاٍع ا

لَياًْل َفيُْعِلنُِني

أَْخ�رَشَ حرُوناً �َشِهياًل ا

م�ِص اِر ال�شَّ �رْشِ لأ

َوتََعاِويَذ َمنَاَرٍة

اَلم يِف بَْحِر َهَذا الظَّ

لَ َمَكاَن يِلَ

رَتُّ الَْهَواَء بنَْيَ َجَماِجَم جَتْ

َطام َوتَْطَحُن احْلُ

َ
تَاِريِخي

 

 اْكتَنََزْت
ٍ
أَحاَلم �َشْحَراءُ ا

ُعوِد/ ا�ْشتَ�َشاَءْت مِبََهاِوي ال�شُّ

ِب�ُشُموِخ الُْعْزلَِة

أَْقوا�ٌص َدتَْها ا َوَعمَّ

ِمْن لََظى الِْكْريَاء

أَْوِرَدِتي بُوِرْكِت ا

َكام.. بنَْيَ َهَذا الرُّ

أَْع�َشُق َوَطناً ا

أَْمِلُك ِبِه َمْوِطناً لَ ا

أَو بَْو�َشلًَة ِللْقَراِر ا

تَُرّتُب َخاليَا النِْتَماِء

يف َذاِكَرتي

ُل الَْوَطُن اإىَل َكيَْف يَتََحوَّ

َم�َشاَفة

َهاُب اإلَيِْه َوالذَّ

َقاَمة؟! الإِ

َما الَْوَطُن؟
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يَك َما يَْحِملَُك/ يُْق�شِ

يَْح�ُشنَُك/ يُلِْغيَك

يَُكونَُك/ يَلُْفُظَك

ِه ُمَك ِبَبْع�شِ َما يَُطعِّ

َفتُطِعَمُه ُكلََّك

َما تَلَْهُج ِبِه الُْعُروُق

َويَْختَِزنُه الَْعْظُم ِمنَْك

َقبَْل امْلَ�َشامِّ

أَْو َما يُ�ْشِلُمَك، َعلَى َغْفلٍَة، ا

َحّياً اإىَل َكَفِن النِّ�ْشَيان؟!

أََزاُل َخاِرَج الَْبيِْت ل ا

َولَ �َشْقَف يَُظلِّلُني

لُِّني أَْو يُ�شِ ا

يِل لَُغٌة من لََهٍب َوِريٍح

أَ�ْشُكنَُها ا

يَرِة ِ أَبِْنيَها ِمْن ِجلِْدَي وال�رشَّ َوا

ُد َعْرََها دَّ أجََتَ أَنَْحتَُها َوا ا

ُمتََعاِلَقتنَْيِ

ُمتََماِهَيتنَْيِ

ُمنَْمِنَحتنَْيِ

َكُرْنَا �َشِوّياً يف

ُطَواِت َوَفاِء اخْلُ

َماء َوَرَحابَِة ال�شَّ

ي أْر�شِ ُف�ُشوُل ا

بُُروُق َمْعنًى

يََكاُد يَنَْك�رِشُ ِمْن �ُشُفوٍف

َوِدَماِئي �رِشْيَاٌن

ْفِق الَْف�َشاء.. خِلَ

أُغِنَيتي: هِذِه ا

»ُغْربَِتي �َشَكِني

يَدتي.. َوَطِني!« َوَق�شِ

¥µ
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نّني ن�سيٌم َهمَّ بعبوِر القاّرات.
أٌ�ْستَخلَ�ُص من ذاتي كاأ أكاُد ا ا

 وما 
ّ
أنه مل يكن اأبي ومل تكن اأمي اأميُل بروحي مينًة و�سماالً، واأدرُك بلحظٍة ا

أّمه. كان ولدي ومل اأكن ا

اإخوتي الذين رافقتهم كانوا مثلي حائرين، يبحثوَن عن و�سوٍل قبل بداية، 

أو  فنقاُط البدايات، تاهت و�سارت ح������دوداً مبهمَة املالمِح لعلّها تقطُن فينا ا

أّنهم مل يكونوا،ُكّنا َكلُّنا  رمّب������ا ن�سكُن فيها. يف غفوٍة من غف������واِت الّزمن اأدركُت ا

�سيوفاً حكمت امل�سادفة اأن نلتقي لتبداأ احلكاية.

ة من �شورية. اأديبة وقا�شّ

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

❁
د. رمي جميل ح�سن

دعوة اإىل ميقاتيات الّزمن
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 وما اأدراَك ما احلكاية، 

أيَن  كيَف �ستكوُن اأحداثُها وا

�ستكوُن اأرجاوؤها؟

حلمنا  مع������اً،  وجدن������ا 

معاً، بكينا معاً.

أّنه ظلٌّ  مل يدرك كلٌّ مّنا ا

لطيٍف عاب������ر، ونغُم لزمٍن 

غابر.

حداِث  يبق������ى ال�ّسوُق لأ

يُنْع�������شُ  حكاي������ٍة جدي������دة 

وجودن������ا ويُ�ْشبُن������ا متُع������ة 

الّدوِر ون�سوة البداية.

التمثيَل  اأحببُت  لطاملا 

على خ�سبة م�شح، ون�سجُت 

يف خمّيلتي اأحداثا لق�سٍة مل تُرَو بعد.

أنّن������ي اعتنقُت مهنَة التّمثيل  أبي ا �ساأخربُ ا

نّني منذ ُمّدٍة اأبحُث عن مهنٍة اأقرب اإىل اأر�ش 
لأ

احلقيق������ة، ومل اأجد مهنًة مثلها علّها تعي�سني 

حي������ا يف اأحداِث ُكلَّ النفو�ِش التي حتيطني  لأ

فاأمتلُك ُمتَعة الّتنق������ِل والّتوا�سِل باآٍن واحٍد، 

والقدرة على اختيار البداية والنهاية والّرق�ش 

بني حدودهما الغائمة كطائٍر خّل�َش الوجوَد 

بحركاِت اأجنحتِه ون�سوِة حتليقه.

�سك������راً يا م������ن ن�شتنا يف َعَب������ق احلياِة 

أرداَء الوجوِد لنتاألَق  ألب�ستنا ا اأطيافاً جميلًة وا

بدي. على خ�سبِة م�شِح الكوِن الأ

مهم������ا كانت وجهتن������ا مازلن������ا نخلُد يف 

������وء يجذبنا اإىل  قاعنا، ويبق������ى ف�شوُل ال�شّ

أث������رَي احلياِة وننع�ُص  ال�شط������ح علّنا ن�شتن�شُق ا

وجودنا بعطِر املحبة.

حواُر الك������ون يجذبني، ف�������رشُت املبدَع 

أو رواية،  آبٍه بن�ًصّ ا الذي ارجتَل احلديَث غري ا

أنا كعادت������ي، اأرف�ُص  خارجٌة عل������ى القانون ا

حداٍث كانت رمّبا اأن  أ�شريًة لأ أكوَن ا دوم������اً اأن ا

أو مل تكن بعد. تكون ا

أروَع م������َن احُلرّي������ِة املكتوبة على ورق،  ل ا

أبلَغ م������ن حواٍر من�شوٍج بح������ِر التّجارِب  ول ا

ونكهِة اخلرات،ول اأجمَل من نهايٍة مر�شومٍة 
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بداع. متعُة اخَللْق  بقدرة التجل������ي وفرحة الإ

رافقتنا من������ذ البداية، ت�شكننا وتبعُث احلياةَ 

نَّ اخلالَق واملخلوَق �شكنا معاً 
يف خاليانا، كاأ

يف رحم ُكَلّ خلّيٍة من خاليا الب�رشية.

عجباً لهذا التوءم الذي ياأبى اأن ينف�شل، 

رفيقا درٍب كانا معاً وتاأّلقا �شوية.  

نَّ لعاملَ امل�������رشِح قواننَي عديدة 
أ قي������ل يل ا

ينبغ������ي التقيُّد بها، وفيه اأزمنٌة َكرُثَ اختالُفها 

عن ُكَلّ العوامِل املحيطة.

اأح�ش�ش������ُت واهلِل بعبء اللتزام، وتذكرُت 

ت������ّردي، و�شحكُت من هزلي������ة القدر الذي 

أنذا  عاقبني خلروجي عن قواننَي احلياة، هاا

اأجدين اأدخ������ُل عاملَه ال������ذي اخرتته بطاعٍة 

مطلقة ورغبٍة عميقة، �شجينًة يف ميقاتياِت 

الّزمن اجلديد. ففي زم������ِن ال�شّمِت تن�شُج 

فُق يف  أّلُق الأ فكاُر وتختمُر امل�شاع������ُر، ويتا الأ

�شوء ال�شكينة.

عماُق يف  ويف زم������ِن اخلوُف ترجت������ُف الأ

هيجاِن بحاِر الظلمة ورهبِة اأمواج القلق.

مواُج يف مهدها  يف زمِن املوت تخ������وُر الأ

وندخُل معاً نفَق الّرحيل.

يف زمن الو�شوِل نُ������درك ُعْمَق خطواتنا 

ور�شاَقة حركاتن������ا وتناَغمها مع حلن احلياة 

بدي. الأ

يف زم������ن املعرف������ة نَُقّد�ُص ذاتن������ا وكاأّنها 

لوهة. دخلت عاملَ الأ

ال������رَقّ  ن������وّدُع ع������املَ  ال�ّشع������ي  يف زم������ن 

والعبودية.

يف زمن املعركة نقتلُع اأمكنتنا من ف�شاٍء 

�شاق بحجمِه فال ُمّت�شَع لكَلّ من ياأتيه.

يف زم������ن احللم تغيب احلقيق������ة ونعي�ُص 

عامل������اً ت�شودهُ قوان������نٌي ي�شدره������ا الاّلوعي، 

أت������ي حمكم������ُة الاّلمعقول لت�ش������ع  املنطَق  وتا

ث������َم وحتيي  يف قف�������صِ الته������ام، فتنع�َص الإ

اخلطيئ������ة، وكاأّنهم������ا نب�ُص احلي������اة يف دنيا 

نح������ُن �شّنعناها فكانت مملكتن������ا لعهٍد ُرمّبا 

يكوُن بعم������ر اللّحظة. �شاأوقُف هذا الهذيان، 

و�شاأ�شدُل ال�شت������ار على خ�شبِة امل�رشِح الهزيل 

الذي ع�شناه معاً.

ن�شوةُ الكاأ�ِص كانت منط������اداً يحملنا اإىل 

أّوهُ اجلاذبي������ة ت�شكو الدوران  العلّو حي������ث تتا

اإّنني اأرجتُف �شحواً، فما زلَت تنام؟!

ُع������ْد اإىل اأر�ِص احلقيق������ة، وادخْل معي 

أ�شماها الكثريون من قبلنا:  زنزانتي، هي من ا

ميقاتيات الّزمن..

أراَك تنتف�ُص رف�ش������اً، وترتع�ُص َتَّرداً..  ا

وتاأبى الّدخوَل معي دورةَ احلياة..

فلي�������ص مليقاتي������اِت الّزم������ن يف منطقك 

ح�ش������ور، وامل�شاف������اُت لدي������ك غ������ريُ مقي�شٍة 

ح������داُث موؤّرخٌة بتواريَخ  باأبعاٍد رقمية ول الأ

ب�رشية..

اإّن������َك ذل������ك ال������ذي بنظرت������ه امل�شاف������رة 
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أُْقِنَعَك  تَرح������ُل اإىل بعيد، لطاملا حاول������ُت اأن ا

بالتّقومي ال�ّشنوي ودورِة اللّيل والّنهار، ورحلِة 

ال�شّيِف وال�ّشتاِء، ولطاملا �َشِخْرت مّما تنعتُه 

أنّك تنتمي  ألَف م������ّرة ا باملُ�َشلّم������ات، واأجبتني ا

لتقومياٍت اأخ������رى مار�شَت فيها متعة اخللق 

ون�شوةَ القيادة.

فالعمُر ُكلّ������ُه �شنٌة واحدة، ويف كَلّ حلظِة 

جناٍح يتَكلُّل تاريُخ ميالد جديد..

خفاق ففيها تُْقَرُع اأجرا�ُص  أّما حلظاُت الإ ا

ا  أُ الفاحتُة على زمٍن كان رمُبّ الكنائ�������صِ وتُْقرا

أبداً ولن يكون. اأن يكون لكّنه مل يكن ا

أ�شاألك من حيث ل اأدري: اأخرين عن  - ا

زمن ال�شّمت؟..

- جتيبني: زمُن ال�شّمِت هو الفراُغ الذي 

حداث. �َشيُْمالأُ ب�شجيِج الأ

- وما هو زمن اخلوف؟..

- ت�شحُك هازئ������اً من قلقي وجتيب: ما 

كان للخوِف وجود لو مل منالأ فراَغ ال�شّمت.

أتو�ّش������ُل اإليَك ب������اأن حتكي يل عن زمِن  - ا

املوِت؟!..

- جُتيُب بنظرتَك امل�شافرة اإىل بعيد: اإّنه 

رحلٌة بال عودة، اأو عودةٌ بال رحلة..

أيَك بزمِن الو�شول؟! - وما را

- زمُن الو�شوِل كاَن ومازاَل نقطَة البدِء 

وج�رَش عبور.

- وزمُن ال�ّشعي؟!.

- زم������ن ال�ّشعي هو هديُر الوقِت يف زمِن 

الو�شول.

- وزمُن املعرفة؟!.

- هو باُب خروٍج ودخوٍل باآن واحد.

- مل اأفهم!!.

- باُب خ������روٍج من غرفٍة مظلمٍة ودخوٍل 

يف نهاٍر م�رشق ميالأُ فراَغ ال�شّمت.

- وهل �شيكوُن الباَب الأخري؟

- بالطب������ع ل، فبعَد ه������ذا الّنهار امل�رشُق 

أت������ي اللّيُل الكاحُل م������ن جديد وحلظتَها  �شيا

أقبُل بدورِة اللّي������ِل والّنهار، واأجُد من  فق������ط ا

رى �رشوَق �شم�������صٍ جديدة  جدي������ٍد بّواب������ًة لأ

رمّبا تكوُن �شم�شا اأخ������رى غرَي التي عهدتها 

دائماً..

- وزمُن احلبِّ األ توؤمُن به؟

- كي������َف ل وه������و ن�شيُم اّل������روِح وحلظُة 

التجلّي.

- وزمُن املعركة؟!

- اختم باهلل ه������ذا احلديث.. فال اأحبُّ 

أنهيه  ّول وا أَ عام������ي ب�شهِر كان������ون الأ أب������دا اأن ا

ب�شهر كانوِن الثاين.

أراَك ت�شتعمُل الّتقومي،  - اأجيُب �شاحكاً: ا

هل عاَد لك اإميانَُك؟!.

أبداً ُملْحداً، بل لطاملا َحِلْمُت  - م������ا كنُت ا

آذاُر يف ف�ش������ل اخلريف، وت�رشين  ب������اأن ياأتي ا
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أبداً اأن  يف ف�ش������ل ال�شّيف.. لكن ما مل اأحّبُه ا

اأعي�َص العاملَ باملقلوب!

أ�شع������ُر بن�شوِة النت�شار واأحا�رشهُ بهذا  - ا

احلوار:       

نَّ ف�ش������َل ال�شّيِف لدينا هو 
أ ه������ل تعرف ا

خ������ر من الكرة  ف�ش������ُل �شت������اٍء يف الّطرف الآ

ر�شية. الأ

- يجيبني بثقِة اخلالق:

نَّ ني�ش������اَن الّدافَئ 
أ أي�شاً ا بل م������ا اأعرفه ا

هو �شه������ُر ثلوٍج وتهدي������ٌد بعا�شفٍة قادمة من 

بعيد..

- ماذا تق�شد؟!

- يجيب: �شاأع������وُد اإىل ميقاتيتي واأقول: 

�شهِر  عوام ول لالأ أّنه ل وجود للف�شول ول لالأ ا

ّي������ام. دعنا نعي�ُص مع������اً م�شواَر  ������ى لالأ ول حتَّ

جرا�ص  اللحظِة يف الّتقومي اجلديد، ولتقرع الأ

على ميقاتياِت الّزمن الغابر.

أّنني كنُت على لقاٍء مع  حلظته������ا اأدركُت ا

أ الفاحتة  خالقي!!.. وم������ا كان يل اإل اأن اأقرا

آنية والرتاتيل التي تعلمتها  ي������اِت القرا وُكلَّ الآ

أي������اَّم املدر�شة، علّه������ا تعي������دين اإىل التّقومي  ا

ربع������ة، وتعاقب اللّيِل  ال�ّشنوي، والف�شوِل الأ

أب������ي واإخوتي  أّمي وا والّنه������ار.. وترج������ع يل ا

ورفاقي ودفَء احلياة الذي اأح�ش�شتُُه  ب�رشوق 

�شم�ٍص جديد.

¥µ
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نعم هي �سحكة بدري اخلواجة تلك التي �سمعناها قرابة ال�ساعة احلادية 

ع�رشة �سباحاً. وهل هذا غريب حتى ي�سغلنا املو�سوع، ويجعلنا نقف مت�سمرين 

ن بدري  ق������رب املكتبة الت������ي تاأ�س�ست �سن������ة 1936 و�سماها املكتب������ة امللكية لأ

اخلواجة قال: لن يجدوا مثلها يف كل اأنحاء املدينة، فيها تاريخ املمالك وحياة 

�سود يف الغرف املغلفة و�سري القدي�سني  مراء والعا�سقات وال�سحر الأ امللوك والأ

خرى من اأمثال  والل�سو�ص وال�سعاليك وقطاع الطرق.. اإ�سافة اإىل الكتب الأ

قا�س �شوري .

العمل الفني: الفنان  ر�شيد �شمه.

❁

ò

❁
د. جرج�س حوراين

ثرثرة �أقالم
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»رجوع �ل�صي������خ �إىل �صباه« 

و»ذ�ت  بيرب�س«  و»�لظاهر 

هو�ة  من  وكان  �لهم������ة«.. 

أنو�عها. �أما  قالم ب������كل � �لأ

�لدفاتر فكان لها 

جتلي������د خا�������س به ل 

يتقنه غريه، و�إن كان �لورق 

م������ن �لنوع �ل������رديء �لذي 

يتف�صى فيه �حلرب.

ت�صغل  �ملكتب������ة  وكانت 

بن������اء قدمي������اً ج������د�ً، يهّز 

بدري كتفي������ه و هو يقول: 

أيام  هذ� �لبناء يع������ود �إىل �

�صكن������در �ملق������دوين، يوم �جت������اح �ل�رشق.  �لإ

وعندما ينت�ص������ي بكالمه، يزيح بع�س �لكتب 

عن حجر فيه �صورة �لعقرب وخلفه �ل�صم�س، 

�صعار حم�س منذ �لقدمي.

يف ذل������ك �لوق������ت كان ع������دد �ملكتبات ل 

مر  يتجاوز �أ�صابع �ليد �لو�حدة. �ملهم يف �لأ

�أن ه������ذ� �لرجل �لذي �حتف������ل بعيد ميالده 

أ�صهر كان يتباهى باللقب  �ل�صتني منذ ثالثة �

�لذي �أطلقه عليه �أهل �حلارة وهو �ل�صياد، 

ن������ه كان يتمتع بق������درة عجيبة على  وذلك لأ

ق������الم اجلميل������ة والفخمة من  ا�شطي������اد الأ

اأ�شحابه������ا باأ�شعار رخي�شة ليبيعها بعد ذلك 

ب�شعر م�شاع������ف. ومبرور ال�شن������ني اكت�شب 

خرة كبرية مبعرفة الزبائ������ن. فهو ي�شت�شعر 

فوراً غر�ص الزب������ون، نظراً ملعرفته الطويلة 

ب������رواد مكتبته. وهو مدم������ن اأقالم، اإن �شح 

القول، في������درك اأهمية القل������م، على الرغم 

أنه ل يجيد الكتابة. و مهما كان الزبون  من ا

عنيداً ع�شي������اً على بيع القلم، ف������اإن ال�شيد 

بدري يعرف كيف يجعله ميقت قلمه، ويهفو 

اإىل �رشاء قلم جديد، لن يكون �شوى ما يريد 
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ال�شي������د اأن يبيع������ه له. وهو خب������ري مغرتبني 

أيام ال�شيف حي������ث يتقاطرون من  وخا�ش������ة ا

رجنتني. وهو يعرف تاماً متى  الرازيل والأ

ياأتي كل فوج منهم. فرتاه يقول لك: يف �شهر 

حزي������ران ياأتي جماعة الرازي������ل، ويف �شهر 

رجنتينيون، ويف �شهر اآب دور  أت������ي الأ توز يا

أنهم لي�شوا من  اأهل فنزويال، الذي������ن يعرف ا

قالم ول حملتها. وا�شتطاع اأن يقيم  هواة الأ

عالقة طيب������ة معهم، ويك�ش������ب ودهم. وكان 

قالم التي يحملونها باأرخ�ص  ي�شرتي منهم الأ

ثم������ان، وكثرياً ما يقدمونه������ا هدية. وبعد  الأ

�شفرهم يعر�شها من جديد يف املكتبة، ليقنع 

الزب������ون بها حيث يقول وق������د ر�شم ابت�شامة 

�شغ������رية على فمه: هذا القل������م اأ�شلي، انظر 

اإىل املاركة، وي�شري باإ�شبعه اإليها، اإنه حمجوز 

لفالن، عا�شق ال�شكل واخلط. انظر، ويكتب 

أم������ام الزبون بع�������ص الكلم������ات التي يجيد  ا

كتابته������ا وي�شاأله: »ه������ل راأيت اأجمل من هذا 

اخلط« ويتابع حديثه بعد تنهيدة: اإنه اأفخر 

ق������الم، مو�شة هذه ال�شن������ة. وهكذا يردد  الأ

الكالم نف�شه مع كل قلم وكل زبون، و�رشعان 

ما ت������دب الغرية يف الزبون ويروح يقنعه باأنه 

نها رمز  ح������د، لأ ق������الم لأ ل يج������وز حجز الأ

الثقافة، والثقافة ل حتجز. وي�شرتي الزبون 

امل�شكني بال�شعر الذي يحدده بدري اخلواجة 

نه باع القلم، بل  الذي تكر ابت�شامته لي�ص لأ

نه يتالعب بالزبائن، متعته الف�شلى. لأ

خ������ر كان بع�ص ال�شباب  وبني احلني والآ

يبيعون اأقالمهم وهذا نادر، بق�شد تغيريها 

اإىل مارك������ة اأف�ش������ل، ف������كان ياأخذها بدري 

ويقدم قلماً وياأخذ الف������ارق، وهو يقول: لن 

تن������دم، لقد ارحتت من ه������ذا القلم الذي ل 

يجلب اإل الكاآبة. و�رشعان ما يبيع هذا القلم 

لزب������ون اآخر، بعد تلميعه مبادة خا�شة، حتى  

اإنه ميكن اأن يبيعه ل�شاحبه ال�شابق اأحياناً. 

ن �شاحب القلم عرف  لكنه اكتاأب ذات مرة لأ

أنه يبيعه  قلمه نف�شه. فلم ي�شرته. ي�رشد فكر  ا

قناع؟ ويروح  بدري.. هل فقد قدرته على الإ

أ�شباب ف�شل������ه ليتالفاه������ا يف املرة  يدر�������ص ا

القادمة.

 هذه هي حياة بدري اخلواجة باخت�شار: 

مرتبط به������ذه املكتبة ارتب������اط بروميثيو�ص 

ب�شخ������رة القفقا�ص،  حتى اإن زوجته حت�رش 

ل������ه طعام الغداء، كل ي������وم. وهو يردد: لي�ص 

حلياتي اأي معنى خارج هذه املكتبة. والغريب 

أياً من الكتب املوجودة  أ ا أن������ه مل يقرا مر ا يف الأ
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يف مكتبت������ه، ومل يكتب باأي قلم مما يتغزل به 

اإل فيما ندر. حتى اإن البع�ص يقول عنه اإنه 

أّمي ل يعرف القراءة ول الكتابة. فيما يوؤكد  ا

خر اأن بدري اخلواجة و�شل اإىل  البع�������ص الآ

ال�رشتفيكا ومل ينلها.

ن ي�شحك، يطلق �شحكة غريبة  لكنه الآ

أثارت انتباهنا، دخلنا اإىل املكتبة دفعة واحدة  ا

�شلمنا عليه.  انقطعت �شحكته. قال لنا: هل 

�شتاذ �شبحي العو�ص  عرفتم، لقد �شار عند الأ

جهاز يكتب م������ا ي�شمعه منه، ومل يعد بحاجة 

ي قلم. لأ

  قلنا له: اإنه الكومبيوتر.

  �شحك مرة ثاني������ة: لكن الكتابة بالقلم 

لها نكهة خمتلفة يا �شباب. عليكم اأن تعرفوا 

ذل������ك. كانت  املكتب������ة ل تخلو ممن ي�شرتون 

أولئك الذي يبيعون  ن ل اأرى اإل ا قالم. الآ الأ

اأقالمهم املذهبة. حت������ى اإن �شبحي العو�ص 

ال������ذي كان ي�شرتي كل يومني قلم������اً جديداً 

رف�������ص اأن ياأخذ اأي قلم، لقد قدمت له قلماً 

هدية من اأفخر امل������اركات، لكنه رف�شه، من 

كان يت�شور اأن �شبحي العو�ص يدخل املكتبة 

أبي�������ص، ويرف�ص اأن  امللكية وي�ش������رتي ورقاً ا

ي�شرتي قلماً، اإن هذا م�شحك للغاية. واأطلق 

�شحكته مرة ثانية.

أ�شتاذ  قال له اأحدنا: اإنه������ا احل�شارة يا ا

يام. بدري، ما عاد للقلم معنى يف هذه الأ

ألن������ا باأ�ش������ى: مل������اذا مل يخرونني بهذا  �شا

قالم،  اجلهاز، لق������د ا�شرتيت الكثري م������ن الأ

قناع الزبون  كنت اأعاين الكث������ري فيما �شبق لإ

خرية كانوا  كي يبي������ع قلمه، لكن يف الفرتة الأ

�شعار دون جمادلة،  يبيعونها باأرخ�ص الأ

قالم مل تعد تفيد. مل يخطر يل اأن الأ

ودعنا بدري اخلواجة وم�شينا �شاحكني. 

قالم وراح  اأما هو فقد فتح �شندوقاً مليئاً بالأ

ي�شك������و لهم ما فعلوه ب������ه. قال لهم: لقد وقع 

بدري يف ال�رشك ال������ذي كان ين�شبه للزبائن 

أنه ل  فيم������ا م�شى. لقد باعوين اإياكم ويبدو ا

ن. تذكر اأن زوجته اأو�شته  اأمل لبيعكم بعد الآ

أّل ين�شى اليالنجه، فهي تعرفه حق املعرفة،  ا

ل�ش������يء يلهيه عن اأقالم������ه وكتبه �شوى هذه 

الوجب������ة، ينظر اإىل ذلك ال�شحن الذي تفوح 

قالمه:  منه رائحة البهارات الهندية، يقول لأ

كالت: »يالنجه«، ونطق ا�شمها  اإنها اأطيب الأ

بنعوم������ه كاأنه يخ�شى اأن ين�ش������ى حرفاً. لقد 

أيام ال�شلطان عبد  عرفها جدي يف ا�شطنبول، ا
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احلمي������د، وبالتحديد يف خان قرب يلدزلر، 

ا�شمه خان البغالة. وحت������ى ل اأكذب عليكم 

أنه عرف هذه  �شدقاء، اأ�شارحك������م ا أيه������ا الأ ا

زدخانة، بع������د اأن نقلوه مغمياً  الوجبة يف الأ

نه  عليه. لقد رف�شه بغل �شديقه »املن�شور« لأ

�شاهد م������ا ي�شبه الل������رية الذهبية احلميدية 

بني قوائم������ه، فلما هّم باأخذه������ا اأخذوه اإىل 

زدخان������ة. ق������ال بعد اأن تعاف������ى وعاد اإىل  الأ

حم�ص اإن������ه ابتغاها ليترع بها جلمعية دفن 

املوتى، حتى تهتم اجلمعي������ة مباأته فرتتاح 

زدخان������ة، حني  خ������رة. ويف الأ روح������ه يف الآ

ا�شتع������اد وعيه، �شاأل اأحد املمر�شني عن هذا 

ال������دواء الطّيب، �شحك املمر�������ص وقال له: 

ه������ذا طعام ولي�ص دواء، هذه وجبة »يالنجه« 

و�رشح له كيف يتم حت�شريها، ح�شوة وغالفاً 

وطبخاً. وفور عودته علم جدتي كيف تطبخ 

»يالنج������ه« وكرر الدر�ص ع�رشات املرات، كما 

حفظه من ا�شطنبول. وا�شرتط على ابنه األ 

يتزوج اإل م������ن جتيد �شنع اليالنجه. واأحبها 

اأبي ب�شغف، وا�شرتط بدوره، اأن جتيد �شنعها 

الكنة القادمة. وملا مل جتد اأمي يف كل حارتنا 

من جتيد هذه الطبخ������ة، فقد اختارت ابنة 

اأختها، التي وافق عليها والدي، على الرغم 

أن������ه مل يكن يرغ������ب بها كن������ة، م�شرتطاً  م������ن ا

اأن تعلمه������ا والدت������ي اليالنج������ه. ومل تتعلمها 

أ�شهر  اخلطيبة، ب�شكل متق������ن، اإّل بعد �شتة ا

من التدري������ب املتوا�شل حتى غدت اأ�شابعها 

تلفه������ا ب�ش������كل م�شتقيم كما يرغ������ب والدي، 

ولهذا تاأخر عر�شي ن�شف �شنة.. اإنها وجبة 

�شهية حقاً، جعلتني اأحب كل ما هو م�شتقيم، 

قالم اإىل اأول  من الرج������ال اإىل الن�شاء اإىل الأ

اأزميل نق�ص ر�شوم طروادة على جدران تدمر 

واأعمدته������ا، بلى اأح������ب اأعمدتها امل�شتقيمة، 

اأحب الكلم������ة امل�شتقيمة.. والكتاب امل�شتقيم 

ال������ذي ل تغ�شن في������ه ول انثن������اء. لقد كان 

وال������دي على حّق. لقد ورث������ت عنه اإعجابي 

ال�شديد مبحب������ة كل من ي�شبه قوام اليالنجه 

امل�شتقي������م، لذلك اعتر �شج������ر ال�رشو اأعظم 

�شجار واأكرثها كرياء، ولهذا اأحببت  أنواع الأ ا

نه كان  �شتاذ �شبحي العو�ص يف فرتة ما لأ الأ

يدخ������ل املكتبة وهو م�شتقي������م الظهر، وهذا 

م������ا مل اأملحه يف غريه.. ح������ني يبلغ بكري �شن 

أر�شل اأمه بحثاً عن  اخلطوبة والزواج �شوف ا

كنة يالنجية جديدة.

آه، اإنه������ا وجبة لذيذة حتم������ل اإليك بعد  ا

تناوله������ا متع������ة ال�شرتخ������اء، ل�ش������يء �شوى 



ثرثرة �أقالم

199 �لعـــــــــــــــــــدد  563    �آب  2010

التنف�ص وال�شعور بالدفء والبعد عن التفكري 

املتفل�شف الذي يتلف احلياة..

ت������رك ال�شن������دوق مفتوح������اً وجل�ص على 

كر�شيه اخل�شبي العتيق الهزاز وراح يتاأرجح 

علي������ه، داهمته موجة م������ن النعا�ص، ا�شت�شلم 

أ�شبه بالهم�ص.. لها.. حتى راح ي�شمع كالماً ا

- قلم باركر يق������ول لرفاقه: ل اأدري من 

وقع يف اخلديعة ودفع ثمن هذه الثورة اللعينة، 

بدري اخلواجة، اأم نحن يا جماعة..

- قل������م �شيفرز قال: كنت فيما م�شى مع 

دباء الكبار الذي������ن كتبوا الكثري من  اأح������د الأ

خرية  الرواي������ات، وهو نف�شه م������زق روايته الأ

وكان يخاطب نف�ش������ه: اإنه وهم، لي�ص معظم 

املكتوب �شوى وهم جملوب بال اأ�شالة، جمرد 

كلمات..

أنا يا  أم������ا ا - قل������م تروبن ق������ال �شاحكاً: ا

رفاق فق������د اأم�شيت حياتي مع قا�ص كان ل 

ي�شتخدمني يف ق�شية اإل بثمن.

آه كم كتبت ر�شائل ع�شق  - قلم وترمان: ا

وغرام، كله������ا تال�شت و�شاع������ت مثل اأوراق 

�شيبي������ل النبي������ة الرومانية الت������ي مل ي�شدقها 

اأحد..

أنا فق������د كتبت اأهم  أما ا - قل������م كرو�ص: ا

ألهب������ت العامل  التفاقي������ات ال�شيا�شي������ة التي ا

و�شّو�شته واأعادت الرتتيبات من جديد.

أنا ي������ا اأ�شدقاء فقد  أما ا - قلم بارك������ر: ا

ق�شي������ت وقت������اً ممتعاً مع رج������ل مل يكتب بي 

أبداً  ول كلم������ة واحدة. لكن������ه كان ل ين�شاين ا

أرافقه، ليجعلني من جملة اأدوات  دائماً كنت ا

مباهات������ه، مع العط������ور والكرميات وربطات 

العنق. لقد ن�شيت اخلادم������ة اأن ت�شعني يف 

أنبها.  آه كم ا جاكيته بع������د عودته من الكوي. ا

وكم كان������ت املفاجاأة مده�ش������ة عندما عرف 

أّمي. أنه ا النا�ص بعد موته ا

- قلت لكم نحن م������ن وقع يف اخلديعة، 

لقد �شنعنا لهدف، وا�شتعملنا لهدف اآخر..

- ليتنا مل ن�شنع.

- كالم، جمرد كالم لي�ص اأكرث.

انتف�������ص بدري اخلواجة من نومه، تلفت 

حوله باحثاً عن م�ش������در هذه الرثثرة، وجد 

ال�شن������دوق م������ا زال مفتوحاً. اق������رتب منه، 

اأغلقه بهدوء وقال: مللت من ثرثرتكم. ناموا 

أت������ي يوم تغدون فيه �شيئ������اً نادراً..  هنا، �شيا

حياء. توت عنخ اآمون  املومياء اأغلى م������ن الأ

الي������وم ي�شاوي اآلف ثمنه وهو حي )و�شحك 

ب������دري.. وراح خياله يت�شور توت عنخ اآمون 
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أ�شه  أم������ام زوجته وهي تقرعه وتعنفه، فهز را ا

وق������ال ب�شوت عاٍل: ي�ش������اوي؟ مل يكن ي�شاوي 

�شيئاً..(.. ناموا.. نام������وا.. وانتظروا الورثة 

م������ن بع������دي.. م�شريكم املتاح������ف.. بعد اأن 

أو اأحف������ادي، اأو من يدري  أبنائ������ي، ا جتعلوا ا

فرمبا اأحفاد اأحفادي، يف و�شع اآخر، خمتلف 

عن هذا الو�شع تاماً..

مل يدر يف بال بدري القرار الذي �شي�شدر 

ث������ار القدمية.. من  فيما بع������د بتاأميم كل الآ

حج������ار املنحوتة  فجوات الكه������وف حتى الأ

امللق������اة على اأط������راف احلق������ول واخلرائب 

القدمية.

¥µ
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أع������ام النه�ضة العربي������ة احلديثة اهتمامهم  يف طليع������ة ما حر�ص عليه ا

مة وقوام �ضخ�ضيتها وحا�ضنة تراثها. وكان  بلغتهم القومية باعتبارها هوية الأ

أبرز تطلعاته������م التنويرية. وهذا املنحى  ان�رصافه������م اإىل تاأليف املعاج������م من ا

حياء،  مر هو الهدف املن�ضود يف مرحلة البعث والإ العلمي القومي يف واقع الأ

أ�ضا�ص الق������دمي. وهكذا كانت جهود علم������اء اللغة ونبهاء  اأي التجدي������د على ا

جداد ال�ضالفني واإظه������اراً لنفائ�ص معاجمهم مما  التاألي������ف امتداداً جلهود الأ

زهري  ورثن������اه على هذا ال�ضعيد اللغوي مثل اخلليل بن اأحمد وابن دريد والأ

اأديب وناقد �شوري.

العمل الفني: الفنان ر�شيد �شمه.

❁

ò

فاخر عاقل

�سرية وعطاء يف العلوم النف�سية

❁
د. عمر الدقاق
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والق������ايل واب������ن فار�س واأبي عل������ي الفار�سي 

واجلوه������ري والزخم�������ري، ثم اب������ن منظور 

والفري وزبادي والزبيدي واأمثالهم..

كذل������ك داأب هوؤالء النه�سويون على رفد 

معاجم ال�سلف مبعاجم جديدة اأخرى اإغناء 

مة وتر�سيخاً  للغة ال�ساد وتوكيداً حلقيقة االأ

النتمائه������ا. وق������د نعمت العربي������ة وارتفعت 

رايتها عالية بف�سل ظهور جملة من املعاجم 

احلديث������ة الرافدة بعد ق������رون من االنحدار 

الفك������ري والتغييب ال�سيا�س������ي، حني تعززت 

بف�سلها املكتبة العربية وازدادت ثراء.

اد الكبار  أولئك الروَّ وقد متَّ ذلك بجهود ا

من اأمثال بطر�س الب�ستاين وفار�س ال�سدياق 

و�سعيد ال�رتوين وعبد اهلل الب�ستاين واأحمد 

ر�سا ولوي�س معلوف وبع�س امل�ست�رقني مثل 

ل������ني ودوزي.  وكان للمجم������ع اللغوي مب�ر 

جه������د حميد يف ه������ذا املجال ح������ني اأ�سدر 

املعج������م الو�سيط، ومن بعده )املعجم الكبري( 

الذي يع������د من اأجل اأعمال������ه اللغوية، حيث 

ت�س������در جملداته يف القاهرة تباعاً ليكون يف 

نهاية املطاف ذخراً لل�سان ال�ساد.

أ�سا�س البالغة( عند العرب  ويعد كتاب )ا

املتميز يف منح������اه ويف نوعيته رائد املعاجم 

املتخ�س�س������ة على هذ ال�سعي������د، وله ف�سل 

البدء وال�سبق قبل نحو األف من ال�سنني. ومن 

هذا القبيل مع اختالف يف املادة وامل�شمون 

)ك�شاف ا�شطالحات الفنون( للتهانوي.

وهذه املعاجم النوعية احلديثة التي نحن 

ب�شددها هي بحق �شمة التاأليف املعجمي يف 

حياتنا العلمية املعا�رشة. فقد عني بتاأليفها 

الدار�شون املتخ�ش�ش������ون اأفراداً وجماعات، 

ودور ن�������رش وموؤ�ش�ش������ات. وكثرية هي يف هذا 

الع�رش معاجم اللغ������ات الثنائية بني العربية 

جنبي������ة املقابلة. وبوجه  وكل م������ن اللغات الأ

عام كانت حوا�رش البالد العربية مثل بريوت 

ودم�شق والقاهرة والرباط موئل هذه املعاجم 

واأمثالها املتنوعة ملبية املطالب املتنامية يف 

أو�شاط الرتجمة والتعليم والبحث العلمي. ا

لفاظ الزراعية( للعالمة  ويعد )معجم الأ

مري م�شطفى ال�شهابي يف مقدمة املعاجم  الأ

أ�شبقها  العربية املتخ�ش�شة وق������د يكون من ا

يف مطالع القرن الع�رشين. ومن اأهم املعاجم 

املتخ�ش�شة بعده التي �ش������درت اإبان القرن 

املا�ش������ي املعجم الطب������ي العربي الذي �شدر 

بدم�شق. ثم توال������ت طبعاته منقحة ومزيدة 

بع������د اأن تعاون عليه������ا موؤلفون موؤازرون ويف 

مقدمتهم هيثم اخلياط ورفاقه حيث �شدر 

با�شم املعجم الطبي املوحد.

وعلى هذا الغرار تكاثرت املعاجم وتنوعت 

تبعاً لت�شاع املعارف وتنوعها يف هذا الع�رش 

ونظ������راً للتق������دم العلمي احلثي������ث والطفرة 
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التكنولوجية املت�شارع������ة يف العامل املتح�رش، 

مثل معج������م الكيمياء ال�ش������ادر عن املنظمة 

العربية للعلوم والثقافة، ومعجم الفيزياء اأو 

دوار  الطبيعة، واملو�شوعة يف علوم الطبيعة لإ

م������ني معلوف،  غال������ب، ومعجم احلي������وان لأ

ومو�شوعة الطري امل�شورة ترجمة دريد نوايا. 

وقامو�ص الغذاء والت������داوي بالنبات ال�شادر 

دب  ل������وان يف اللغة والأ يف لبنان. ومعجم الأ

والعل������م د. زين اخلوي�شك������ي، لبنان، ومعجم 

حمد عي�ش������ى، ومو�شوعة  أ�شم������اء النب������ات لأ ا

النبات������ات الطبي������ة –	عرب������ي –	اإنكلي������زي 

أمل������اين –	لتيني ملي�شال حايك  –	فرن�شي –	ا
ال�شادرة عن مكتبة لبنان ببريوت، ومو�شوعة 

وزان واملكايي������ل ملحمود فاخوري ورفيقيه  الأ

ال�ش������ادرة يف حلب. وقامو�������ص امل�شطلحات 

ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية ل�شامي 

ذبيان واآخرين ال�شادر عن دار ريا�ص الري�ص 

يف ب������ريوت. ومعجم امل�شطلحات العربية يف 

دب، ملجدي وهبة وكامل املهند�ص  اللغ������ة والأ

ال�ش������ادر يف لبن������ان –	نا�������رشون. ومو�شوعة 

دي������ان  داب والأ �شاط������ري والآ ع������داد يف الأ الأ

واحل�ش������ارات لعم������ر الدق������اق ال�ش������ادر يف 

حل������ب، و�شوى ذلك كثري. �ش������واء يف جمالت 

العل������وم الطبيعية والتطبيقي������ة اأو يف العلوم 

القت�شادية والجتماعية والفل�شفية من مثل 

املعج������م الفل�شفي واملعج������م الع�شكري ونحو 

ذلك.. ومعظ������م هذه املعاج������م واملو�شوعات 

لفبائي. يعتمد الرتتيب احلرويف الأ

وتعد اإ�شدارات مكتب تن�شيق التعريب يف 

مدينة الرباط باملغرب التابع جلامعة الدول 

العربية املنطلق الركني لهذا النوع املتخ�ش�ص 

من املعاجم العربية احلديثة التي تداأب على 

اإ�شدارها على نحو مطرد نخبة من العلماء 

وذوي الخت�شا�شات املتنوعة ومنها: معجم 

اخلبازة ومعجم الطحان������ة ومعجم احلدادة 

واأمثاله������ا مم������ا يت�شل بامله������ن وال�شناعات 

والفنون.

وم������ا يعنين������ا ب�ش������كل خا�������ص يف غمار 

ه������ذا الك������م املتن������وع واملتكاثر م������ن املعاجم 

أو املو�شوع������ات احلديثة ذات  املتخ�ش�ش������ة ا

الطبيع������ة املعجمية هو امل�شنفات التي تدور 

يف فل������ك العل������وم الفل�شفي������ة والجتماعي������ة  

وعلى نحو اأخ�ص ه������و العلوم النف�شية. ويف 

هذا ال�شدد ن�شري اإىل )مو�شوعة علم النف�ص 

والتحلي������ل النف�ش������ي(  للدكتور عب������د املنعم 

احلفني، اإنكليزي –	عربي ال�شادرة عن دار 

العودة يف بريوت 1978. و)معجم علم النف�ص 

والطب النف�شي( للدكتور جابر عبد احلميد 

والدكت������ور عالء الدين كف������ايف، ال�شادر عن 

دار النه�شة العربية بالقاهرة 1995-1990 

ويق������ع يف �شبعة جمل������دات. و)مو�شوعة علم 

النف�ص( فرن�شي- عربي، يف ثالثة جملدات، 
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رومان  رولن  فرن�ش������ي- عرب������ي، 

وفران�شواز ب������ارو، تعريب الدكتور 

فوؤاد �شاه������ني، وقد �شدر عن دار 

ببريوت 1997. و)معجم  عويدات 

النف�شي(  التحلي������ل  م�شطلح������ات 

جلان لبال�ص- ج������ورج بونتالي�ص، 

ترجمة الدكتور م�شطفى حجازي 

كان  ورمب������ا   ..1997 ب������ريوت  يف 

من اأواخر املوؤلف������ات املعا�رشة يف 

ه������ذا ال�شدد هو )معج������م العلوم 

النف�شي������ة(، اإنكلي������زي –	عرب������ي، 

للدكتور فاخر عاقل، ال�شادر عن 

دار �شعاع بحلب 2003 وهو املعجم 

الذي نخ�شه بالتناول والو�شف يف 

هذه ال�شفحات.

❁    ❁    ❁

ال�شرية:

تاأ�ش�ش������ت يف �شوري������ة العربي������ة اجلامعة 

ال�شوري������ة بدم�شق يف عهده������ا اجلديد بعد 

انته������اء احلرب العاملي������ة الثانية ويف اإثر نيل 

الب������الد ا�شتقاللها. وكان ذلك بف�شل مبادرة 

على بوزارة  �شاطع احل�������رشي امل�شت�ش������ار الأ

املعارف. وكانت هذه اجلامعة الوليدة موؤلفة 

م������ن جمموعة من ال�������رشوح العلمية بدم�شق 

داب وكلية العلوم واملعهد العايل  هي كلية الآ

للمعلمني، ويف الوقت نف�ش������ه كلية الهند�شة 

يف حلب، كل ذلك اإ�شافة اإىل معهدي الطب 

وىل للجامعة  واحلق������وق اللذين كانا النواة الأ

أبوابها  ال�شوري������ة، وق������د افتتحت اجلامع������ة ا

وا�شتقبلت طالبها يف دم�شق وحلب يف العام 

الدرا�شي 1946 –	1947. ثم انبثقت يف كلية 

أولها ق�شم  داب اأق�شام علمية متخ�ش�شة ا الآ

أن�شئت بعد  اللغة العربية ثم ق�شم الفل�شفة. وا

ذل������ك كلي������ة الرتبية، وكان عل������م النف�ص اأهم 

اأق�شامها. وقد نعم������ت اجلامعة ال�شورية يف 

داب باأ�شاتذة كبار  ذلك احلني ول�شيما كلية الآ
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يعود اإليهم الف�شل يف رفد احلركة التعليمية 

بجي������ل تال مكني م������ن املتخرجني حمل لواء 

التدري�ص يف املرحلة الثانوية على خري ماكان 

مرجواً يف عهد �شورية احلديثة. ومن هوؤلء 

�شات������ذة ال������رواد يف جم������ال الفل�شفة وعلم  الأ

النف�ص وعلم الجتماع خالد �شاتيال وجميل 

�شليب������ا وكامل عياد وحكم������ت ها�شم وعادل 

الع������وا وعبد اهلل عبد الدائم، ومن ثم فاخر 

عاقل الدار�ص املوف������د الذي عاد من اأوروبة 

بعد ح�شوله على املوؤهل العلمي وان�شم اإىل 

أ�شاتذة اجليل. هذه ال�شفوة اجلليلة من ا

اإنها �شرية مواط������ن ع�شامي نابه اأجنبته 

اأ�رشة متو�شطة ببل������دة كفر تخارمي ال�شغرية 

يف منطق������ة اإدلب اخل�رشاء بظاهر حمافظة 

حل������ب، وهي البل������دة الوادع������ة التي �رشفت 

قبل ذل������ك باإجناب الزعيم الثائ������ر اإبراهيم 

هنانو بط������ل املقاومة  الوطنية �شد املحتلني 

ب  الفرن�شيني. وقد ولد فاخر �شنة 1918 لأ

كان يعمل مديراً للمال يف بع�ص اأق�شية حلب 

حي������ث اأمت درا�شته البتدائية. ومن ثم انتقل 

مع اأ�رشته اإىل حلب وتابع درا�شته الثانوية يف 

)املكتب ال�شلطاين( العريق الذي ا�شتهر با�شم 

مدر�ش������ة  التجهيز وبعد ذل������ك با�شم ثانوية 

املاأمون، حيث ح�شل على �شهادة البكالوريا. 

و�رشعان ما وقع عليه الختيار بف�شل نباهته 

لي�شافر اإىل ب������ريوت موفداً على اإحدى املنح 

مريكية  الدرا�شي������ة، فالتح������ق باجلامع������ة الأ

وتخرج فيها حام������اًل درجة البكالوريو�ص ثم 

درج������ة املاج�شتري. وتبع������اً لتفوقه على �شائر 

اأقران������ه اأوفدته وزارة املع������ارف ال�شورية اإىل 

بريطاني������ا ملتابعة درا�شت������ه العالية يف الكلية 

اجلامعي������ة بجامعة لندن حي������ث تخرج فيها 

حاماًل درجة دكتور يف الفل�شفة ق�شم الرتبية 

وعلم النف�ص.

ويف اإثر عودة الدكت������ور فاخر اإىل وطنه 

داب باجلامعة ال�شورية  عني مدر�شاً يف كلية الآ

أ�شتاذاً ذا كر�شي. وقد  فاأ�شت������اذاً م�شاعداً ثم ا

توىل يف ذلك احلني رئا�شة ق�شم علم النف�ص 

يف كلية الرتبية. ثم انتدب بعد حني للتدري�ص 

ردنية بعم������ان ثم يف جامعة  يف اجلامع������ة الأ

الكويت. وحينئذ مت اختياره للعمل خبرياً يف 

منظمة اليون�شكو حيث اأم�شى ثمانية اأعوام 

يف رحاب تلك املوؤ�ش�شة الدولية.

وبعد �شن������ني حافلة من امله������ام الرتبوية 

آثر فاخر عاقل اأن يتقاعد عن  كادميي������ة ا والأ

عمال الر�شمية ليتفرغ للكتابة والتاأليف.  الأ

وق������د احتفى ب������ه حمبوه وعارف������و ف�شله يف 

�شادة بف�شله.  حلب وعمدوا اإىل تكرميه والإ

مثل حني انعم عليه ال�شيد  وكان التك������رمي الأ

�شد بو�شام  رئي�ص اجلمهورية الدكتور ب�شار الأ

ال�شتحق������اق ال�شوري من الدرجة املمتازة يف 

حفل م�شهود بدم�شق.
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أ�شتاذ اجليل فاخر عاقل يف حلب  ت������ويف ا

يوم ال�شابع والع�رشين من كانون الثاين 2010 

ع������ن اثنتني وت�شعني �شنة حافلة بالعطاء الرث 

داء املتمي������ز. وق������د اأقيم ل������ه يف رحاب  والأ

أب������ني كبري جتلت فيه  جامع������ة دم�شق حفل تا

أبعد مدى. جالل اإىل ا م�شاعر الوفاء والإ

❁    ❁    ❁

التك�ين:

تعد مرحلة درا�شة فاخر عاقل يف مدر�شة 

التجهي������ز بحلب وهي ك������رى املدار�ص خالل 

أ�شا�شاً وطيداً يف  ثالثينيات القرن الع�رشين ا

تكوين �شخ�شيته الثقافية واللغوية والعلمية، 

وق������د �شاحب������ه يف درا�شته يومئ������ذ عدد من 

اأ�شبحوا  جمايليه ال�شب������ان النابهني الذي������ن 

فيم������ا بع������د يف ع������داد ال�شفوة م������ن اجليل 

ال�شاعد الذي نعم������ت به �شورية العربية يف 

عهد ال�شتقالل وذل������ك يف جمالت القانون 

والقت�شاد  والتدري�������ص  دارة  والإ والق�ش������اء 

�شتاذ اجلليل ال�شيخ  وال�شيا�شة.. وكان تاأثري الأ

بدر الدين النع�شاين بالغاً يف تكوين �شخ�شية 

فاخر عاقل. والنع�ش������اين اأحد رواد احلركة 

التعليمية املباركة يف مدينة حلب، وهو �شاعر 

أنه متمكن  �شلوب وخطيب مفوه، كما ا جزل الأ

م������ن تراث العربية ولغته������ا ال�شادية، وكانت 

ل������ه م�شارك������ة يف حتقيق عدد م������ن موؤلفات 

ال�شل������ف. وقد امت������از بقوة ح�ش������وره وتيز 

عطائه يف حقل التدري�ص. ومن �شور الوفاء 

أن������ه اأي فاخر عاقل  �شتاذه ا وف������اء التلميذ لأ

كان ي�شتقب������ل بني احل������ني واحلني زائريه يف 

م�شكنه بدار ال�شعادة للم�شنني بحلب وجلهم 

من طالبه ال�شابقني وذوي الف�شل واملكانة. 

وكثرياً ما كان ياأخذ باأطراف احلديث ال�شائق 

وي�شرت�ش������ل يف رحاب الذكريات املعتقة ثم ل 

أ�شت������اذه النع�شاين  يلبث اأن يع������ّرج على ذكر ا

كلم������ا وجد اإىل ذلك �شبي������ال. واإذ ذاك ي�شري 

باعت������زاز اإىل تلك ال�ش������ورة املعلقة يف �شدر 

غرفته �ش������ورة �شيخه املعمم، م�شيداً بف�شله 

أثبته يف  مرتحم������اً علي������ه. ومما حدثنا ب������ه وا

أ�شت������اذه ال�شيخ اأن  بع�������ص كتبه اأن �شاأل مرة ا

ير�ش������ده اإىل كتاب يعتمد عليه لكت�شاب ثروة 

�شلوب  اللغة وامتالك ملكة التعبري وجمال الأ

فكان جوابه: القراآن، وحني طلب منه املزيد 

آن ث������م القراآن. وهكذا كان  أي�شاً: القرا ق������ال ا

جادة فاخر عاقل اللغة العربية ف�شل كبري  لإ

على اقتداره يف التدري�ص وح�شن حما�رشاته 

وج������ودة كتابات������ه يف درا�شات������ه وموؤلفاته ول 

�شيم������ا تاأليفه معجمه النفي�ص )معجم العلوم 

النف�شية(.

❁    ❁    ❁

أو العن�رش  خر لفاخر عاقل ا اأما الوجه الآ
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املقاب������ل يف تكوي������ن �شخ�شيت������ه العلمية فهو 

اتقان������ه اللغ������ة النكليزية وتكن������ه منها اإىل 

مدى بعيد. فقد اأخذ يت�رشبها وهو يافع منذ 

مريكية ببريوت،  اأ�شبح طالبا يف اجلامعة الأ

ث������م انتقاله اإىل الدرا�ش������ات العليا يف جامعة 

لن������دن ومن بعده������ا يف جامع������ات الوليات 

مريكية. ويف الوقت نف�شه ا�شتطاع  املتحدة الأ

فاخر عاق������ل اأن يلم بالفرن�شي������ة واأن يرفد 

معجمه مبا يتطلبه البح������ث اللغوي املقارن 

وما يت�شل بذلك م������ن امل�شطلحات العلمية 

الالزمة خلو�ص غمار التاأليف املعجمي على 

خري ما يرجى من الدقة وال�شتيعاب.

ويغلب على الظن اأن ذلك النابه املفعمة 

نف�ش������ه بالطم������وح قد اخت������ار حينئذ طريقه 

آث������ر ال�شتغال بعلم النف�ص هذا العلم الذي  وا

و�شف������ه م������رة باللذي������ذ- جم������الً لتخ�ش�شه 

املن�ش������ود. ومعلوم اأن عل������م النف�ص كان اآخر 

العل������وم واأحدثها يف �شلم املع������ارف الب�رشية 

ن�ش������ان منذ  عر الع�ش������ور. فقد ع������رف الإ

فالك  القدم الكثري عن الطبيعة والكون والأ

ن������واء واحليوان والنب������ات قبل اأن يعرف  والأ

أ�ش������ار اإليه  نف�ش������ه ح������ق املعرفة. وه������ذا ما ا

أنف�شكم  آيته الكرمية )ويف ا القراآن الكرمي يف ا

اأفال تب�رشون(. وقد فطن اإىل ذلك فيل�شوف 

غريق �شق������راط الذي كتب حكمته البليغة  الإ

فوق باب داره )اعرف نف�شك(. وهنا يطيب 

أ�شتاذك(. أي�شاً )اعرف ا لنا اأن نقول جليلنا ا

اأجنز فاخ������ر عاقل يف مرحل������ة درا�شته 

مريكية ببريوت  وىل باجلامعة الأ اجلامعية الأ

باكورة بحوثه يف �شنة 1942، وهي خمطوطة 

�شا�شي������ة   اأطروح������ة عنوانه������ا »املف������ردات الأ

للق������راءة البتدائي������ة« تقدم به������ا لنيل درجة 

املاج�شتري M.A وق������د طبعت فيما بعد يف 

اجلامعة ال�شوري������ة بدم�شق �شنة 1953. ويف 

عام 1945- 1946 �ش������در  يف دم�شق كتابه 

ول   )علم النف�ص وتطبيقه على الرتبية(،  الأ

وكان وفق مناهج الدرا�ش������ة الثانوية. وحني 

أوف������د للدرا�ش������ة العلي������ا يف بريطاني������ا اأعد  ا

نكليزية  اأطروحت������ه �شن������ة 1948 باللغ������ة الإ

وتقدم به������ا لني������ل املوؤهل العلم������ي بجامعة 

نتاج  لندن وعنوانها: )املنحنيات البيانية لالإ

أنتجها فرد واحد:  الب�رشي التي ا

 Tutuation	 of	 human	 output
 )Curveds	of	output	produced	by

)one	individual
 PH.D وح�ش������ل مبوجبها عل������ى درجة

دكتوراه فل�شفة. ومل تك������ن هذه نهاية امل�شرية 

العلمي������ة لفاخ������ر عاقل بل كان������ت لديه هي 

كادمي������ي املقبل. وهكذا  البداي������ة للعطاء الأ

�شدر يف اإثر دخوله اأ�رشة التدري�ص اجلامعي 

يف دم�ش������ق كتابه )عل������م النف�ص العام( �شمن 

مطبوع������ات اجلامعة ال�شوري������ة �شنة 1955. 



فاخر عاقل.. �سرية وعطاء يف العلوم النف�سية

209 �لعـــــــــــــــــــدد  563    �آب  2010

وقد �ش������در له بعد ذلك كتاب تعليمي �شغري 

أ با�شم  مب�شاركة عادل حموي عنوان������ه )اقرا

مية يف  رب������ك..( خدمة حلملة مكافح������ة الأ

�شورية وطبع بدم�ش������ق �شنة 1957، ثم كتاب 

)درا�شات يف الرتبية وعلم النف�ص( مب�شاركة 

نعيم الرفاع������ي وناظم طح������ان، وكان وفقاً 

ملناهج دور املعلمني وتت طباعته �شنة 1959 

بدم�شق. ثم �شدر كتاب تال له يف عمان �شنة 

1963 بعن������وان )نظريات حديثة يف التعليم( 

وهو جمموعة من درا�شات وحما�رشات. ويف 

اإث������ر ذلك �شدر كتابه )معامل الرتبية( عن دار 

العل������م للمالي������ني ببريوت �شن������ة 1964، ويف 

الوقت نف�شه كتاب������ه )اعرف نف�شك..(. ويف 

�شن������ة 1965 �شدر له عن دار العلم للماليني 

ببريوت كتاب )علم النف�ص، درا�شة يف التكيف 

الب�رشي( �شنة 1967 )التعلم ونظرياته( ويف 

العام نف�شه 1967 �شدر كتابه املرتجم )رحلة 

عر املراهقة( عن دار نزار قباين ببريوت ثم 

�شدر كتابه )�شلوك الطفل( عن مكتبة النوري 

بدم�شق �شنة 1969 وبعد ذلك �شدر معجمه 

اأول مرة عن دار العلم للماليني ببريوت �شنة 

1971 با�شم )معجم عل������م النف�ص( انكليزي 

–	عرب������ي. ويف �شنة 1972 �ش������در كتابه يف 
دم�ش������ق )عل������م النف�ص يف خدم������ة املقاتلني( 

مب�شاركة د. حممد حج������ار. ويف عام 1972 

اأي�شاً �شدر كتابه )علم النف�ص الرتبوي( عن 

دار العلم للمالي������ني يف بريوت. وبعده �شدر 

كتابه )اأ�شول عل������م النف�ص وتطبيقاته( وهو 

جمموعة درا�شات تربوية. ثم �شدر له كتاب 

)الرتبية قدميه������ا وحديثها( �شنة 1974 عن 

دار العلم للماليني يف بريوت. ثم �شدر كتابه 

بداع وتربيته( عن دار العلم للماليني يف  )الإ

ب������ريوت �شنة 1975، وعن الدار نف�شها اأي�شا 

أ�ش�ص البحث العلمي  �شدر �شنة 1979 كتابه )ا

�شتاذ  يف العلوم ال�شلوكي������ة(. كذلك �شدر لالأ

عاق������ل كتاب �شم������ن �شل�شلة كت������اب العربي 

با�ش������م )طبائع الب�رش( وه������و درا�شات نف�شية 

- اجتماعي������ة، من من�ش������ورات جملة العربي 

بالكويت 1985. ثم �شدر له كتاب )درا�شات 

يف الرتبية وعل������م النف�ص( يف بريوت 1986. 

كم������ا �شدر له يف العام نف�ش������ه كتاب )التهيوؤ 

للوالدية( ع������ن دار طال�������ص بدم�شق 1986 

وهو مرتجم عن النكليزي������ة. وبعدئذ �شدر 

له )معجم العلوم النف�شي������ة( عن دار الرائد 

العربي ببريوت 1988. ويف �شنة 1991�شدر 

بداع( �شمن مطبوعات  كتابه )بح������وث يف الإ

جامعة دم�شق. ويف �شنة 2003 �شدر معجمه 

الكبري )معجم العلوم النف�شية( مزيداً ومطوراً 

ع������ن دار �شعاع بحلب. ثم �شدر له كتاب )ما 

وراء علم النف�ص( عن وزارة الثقافة بدم�شق 

2007 وهو فيما نقدر اآخر كتبه.

وما يجدر ذكره اأن معظم موؤلفات فاخر 
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ردن  عاق������ل طبعت يف �شوري������ة ولبن������ان والأ

والكوي������ت واأعيدت طباعته������ا اأحيانا للمرة 

اخلام�ش������ة، وذل������ك ب�شبب رواجه������ا واإقبال 

طالب اجلامعة بوجه خا�ص على اقتنائها..

❁    ❁    ❁

املعجم:

يف بدايات تدري�شه مادة علم النف�ص اأخذ 

فاخر عاقل ي�شعر بق�شور املفردات العربية 

يف اأحي������ان كثرية عن مواكب������ة امل�شطلحات 

العلمية امل�شتحدثة يف لغات الغربيني كاللغة 

النكليزية، وع������دم قدرتها على تلبية حاجة 

الدار�ش������ني واملدر�شني عل������ى النحو املن�شود. 

وق������د تنامى هذا ال�شعور ل������دى فاخر عاقل 

حتى غدا لديه هاج�شاً يلح عليه عر ال�شنني 

يف كل ح������ني. وعندئذ قر عزمه على تاأليف 

معج������م وجيز يت�شمن م������ا يحتاجه الدار�ص 

واملدر�������ص م������ن امل�شطلح������ات ال�رشورية يف 

لفاظ  النكليزية مقرتنة مب������ا يقابلها من الأ

�شت������اذ عاقل اإىل  العربي������ة. وهكذا ب������ادر الأ

تاأليف كتابه )املو�شوعة النف�شية يف علم النف�ص 

والط������ب النف�شي( الذي �شدر يف بريوت عن 

دار الرائ������د العربي �شن������ة 1985 وقد م�شى 

على هذا الكتاب قرابة ب�شع ع�رشة �شنة �شد 

خاللها فراغاً لدى الدار�شني يف �شورية. ثم 

بدا عر ت�شارع الدرا�شات النف�شية والرتبوية 

والجتماعي������ة اأن ه������ذا الكت������اب مل يعد يفي 

و�شاط  مب�شتج������دات ما ظهر موؤخ������راً يف الأ

كادميي������ة يف العامل املتح�������رش من مفاهيم  الأ

ونظري������ات وم�شطلح������ات. وكان ل ب������د من 

�شد تلك الثغرات واإ�شافة ما طراأ على هذه 

املعلوم������ات من جديد املع������ارف وم�شتحدث 

أن������ف جه������وده  امل�شطلح������ات. وهك������ذا ا�شتا

املعهودة وداأب بعزم وطيد على تطوير مادة 

مو�شوعته ال�شالفة عل������ى نحو اأعم. وحينئذ 

دفع باأ�شول خمطوط������ه اجلديد اإىل املطبعة 

�شنة 2002 و�شّدره بعب������ارات مقت�شبة قال 

فيها »غ������اب هذا املعجم عن املحتاجني اإليه 

م������دة ل تقل عن خم�ص ع�رشة �شنة، ومازالت 

ن بحلة  احلاجة اإلي������ه ملحة، وهاهو يعود الآ

�شبه جديدة. واهلل اأرجو اأن يجعل فيه فائدة 

ومتعة للم�شتغلني بعلم النف�ص«.

وكان اأن �شدر اأخريا الكتاب –	املو�شوعة 

�شنة 2003 بعن������وان )معجم العلوم النف�شية( 

وا�شتغرق ما يقارب ثمامنئة من ال�شفحات. 

اأما مقدمة هذا املعج������م املطول فال تتعدى 

آثر لها املوؤلف  أ�شطر، ا �شفحة واحدة وب�شعة ا

كلمة )ت�شدير(، حي������ث انطوت على ذكر ما 

كاب������ده املوؤلف خالل هذا العمل امل�شني وما 

عاناه خالل اأوقات مديدة من التعب وال�شهر 

والتتب������ع والتق�شي، حتى ا�شت������وى بني يديه 

معجماً نوعياً على خري ماكان يرجوه ويطمح 
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اإلي������ه. اإنه يقول مبا ع������رف عنه من ميل اإىل 

يجاز ومن حر�ص على املو�شوعية  الدقة والإ

والتوا�شع: 

»م�شى على عملي يف علم النف�ص بفروعه 

املختلفة م������ا ينوف على خم�ص واأربعني �شنة 

كنت افتق������د خاللها معجماً يي�������رش للقارئ 

العرب������ي م�شطلح������ات هذا العل������م اجلديد 

اللذي������ذ، ويعين������ه على ا�شتيع������اب م�شامينه 

ب�ش������كل �شحيح ودقيق. ولذلك عقدت العزم 

على تزويد املكتبة العربية مبثل هذا املعجم. 

فجمعت ع������دداً كبرياً من املعاجم النكليزية 

والفرن�شي������ة والعربية يف علم النف�ص املت�شلة 

به.. ثم قال:  

آليت على  كان العم������ل �شاقاً ع�ش������رياً، اإذ ا

نف�شي اأن ل اأهرب م������ن م�شطلح مهما كان 

 اأن اأ�شنع الكثري 
ّ
�شعباً ومعق������داً.. وكان علي

أنا اأعلم علم  م������ن امل�شطلحات اجلدي������دة، وا

اليق������ني اأن بع�شها �شيك������ون مقبول وبع�شها 

�شريف�������ص وي�شقط. ولكن اجته������دت، ولكل 

جمتهد ن�شيب. واأ�شاف فاخر عاقل اإىل ذلك 

قوله »وقد وجدت اأن بع�ص امل�شطلحات لها 

أك������رث من معنى، بل اإن بع�������ص امل�شطلحات  ا

ي�شتعملها كتاب وعلماء بعينهم ودون �شواهم. 

حيان  ولقد نه�شت بهذا كله. ويف كثري من الأ

كنت اأجد من واجب������ي –	من اأجل مزيد من 

أو  ي�شاح –	اأن اأعطي مرادفات امل�شطلح ا الإ

عك�شه واأن اأ�رشح دللته، وقد فعلت«.

وقد عن������ي موؤلف املعجم ع������ر مفرداته 

وم�شطلحات������ه باإيراد الكث������ري من التفرعات 

الدللي������ة املهمة ذات الطاب������ع الطبي ونحوه 

مرا�ص النف�شية مثل الع�شاب  مما يت�شل بالأ

والره������اب والكب������ت وما اإىل ذل������ك يف هذا 

ال�شدد.

ومما زاد معج������م العل������وم النف�شية ثراء 

حر�ص موؤلفه يف ت�شاعي������ف �شفحاته على 

عالم عل������م النف�ص احلديث  اإي������راد تراجم لأ

وذلك على نحو موجز مكثف. كما كانت غاية 

�شاح������ب املعجم ح�رش جمم������ل امل�شطلحات 

الالزمة الت������ي تنطوي عليها جمموعة العلوم 

النف�شية والجتماعية والرتبوية يف الدرا�شات 

جنبية وا�شتيعابها جهد امل�شتطاع  اجلديدة الأ

هم  يف معجم������ه. لق������د كان������ت املرحل������ة الأ

�شع������ب هي ق������رن كل م�شطل������ح اأجنبي  والأ

اأي اإنكليزي بلفظ عرب������ي مقابل، م�شتفيداً 

بطبيعة احلال من جهود اأ�شالفه واأقرانه يف 

هذا ال�شدد. وقد عمد يف موا�شع جمة اإىل 

و�ش������ع م�شطلحات من عن������ده عند احلاجة 

اأي تعريبها وفق اجتهاده كلما وجد اإىل ذلك 

أنه اإ�شافة اإىل ذلك بل فوق كل  �شبيال. على ا

ذل������ك داأب على �رشح معنى امل�شطلح وتبيني 

أبعاده وتفرعاته ونحو ذلك مما ينم  دللته وا
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عل������ى العمق والن�ش������ج. ويف هذا ف�شل كبري 

ينم عل������ى تكن �شاحب املعج������م من مادته 

العلمية واللغوية ومدى خرته واقتداره.

اأما املنهج الذي اتبعه املوؤلف فهو املعهود 

يف �شائر املعاج������م اأي ت�شنيف مفرداته وفق 

ترتي������ب حروف الهجاء وه������ي هنا احلروف 

أل������ف من �شتة  جنبي������ة، اأي اإن املعج������م يتا الأ

جنبية هي  وع�رشي������ن ف�ش������اًل. فالكلم������ة الأ

املعتمدة اأولً حيث تقرتن بها الكلمة العربية 

التي تقابله������ا يف دللتها، وهذا مطلب ل بد 

ن هذه امل�شطلحات منبثقة اأ�شاًل من  منه لأ

رحم العلوم النف�شية والجتماعية اجلديدة، 

وكث������ري منها م�شتمد من اأ�ش������ول اإغريقية اأو 

جذور لتينية قد ل يكون لها بطبيعة احلال 

مقابل يف العربية.

وكان م������ن تام الف�شل اأن عمد امل�شنف 

اإىل �شن������ع ملحق اآخر عرب������ي وفق الرتتيب 

لفبائ������ي، يف مقابل املادة اللغوية املعتمدة،  الأ

اأي )امل�������رشد( كما �شماه �شاحبه، وهو معجم 

رديف يقوم على اعتماد الكلمة العربية اأ�شاًل 

نكليزية ويتاألف من  وقرنها مع مقابلته������ا الإ

ثمانية وع�رشي������ن ف�شاًل موازياً عدد حروف 

الهج������اء العربية. وقد ا�شتغ������رق هذا امل�رشد 

نكليزي املتم������م 155 �شفحة  الإ العرب������ي –	

اأي زهاء رب������ع حجم املعجم الذي بلغ جممله 

677 �شفح������ة. وهكذا اكتم������ل معجم العلوم 

جنبي والعربي، والعربي  النف�شية ب�شطريه الأ

جنب������ي بعد اأن تك������ن �شاحبه من جمع  والأ

احل�شني������ني بني دفتيه ليغ������دو معجمه عماًل 

علمياً قيماً جديراً بالتقدير.

❁    ❁    ❁

مناذج:

وفيما يلي خمتارات اأو عينات مما ي�شري 

اإىل جممل مادة معجم العلوم النف�شية ومنحى 

املوؤل������ف يف تناولها من الوجه������ة التطبيقية، 

وهي تدل على مدى ا�شتيعاب املوؤلف وتعمقه 

واقتداره:

ن������ا، اأي ال������ذات، وخا�ش������ة  »EGO« الأ

مفهوم الفرد عن نف�شه. ويف التحليل النف�شي 

بروز الق�شم ال�شطحي من ال� )هي( اأي النف�ص 

البدائية التي تنجم ع������ن ال� )هي( ا�شتجابة 

ملثريات بيئة الطفل الع�شوية واملحيطية.

 EGO	Alter خ������ر نا الآ »ونظري������ة الأ

theory   ومفاده������ا اأن اأ�ش������ل املوؤ�ش�ش������ات 
الجتماعي������ة وعمله������ا هو نتيج������ة الهتمام 

املتعمد بالذات الذي يتولد بدوره من غريزة 

أو م�شتقاتها  نا ا حفظ البق������اء«  وتفرعات الأ

ن�شان.  يف عل������م النف�ص بالغة الك������رثة لدى الإ

وق������د اأوردها املوؤلف تباعاً مع مقابالتها من 

الكلمات العربي������ة يف ثالثني نوعاً اأو ثالثني 

حال������ة.. منه������ا مثاًل كلم������ة Egoism وهي 

نوية.. أو الأ نانية ا الأ
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»Existentialism«  الوجودية، »حركة 

أوروب������ة يف القرن  أدبية �ش������ادت ا فل�شفي������ة وا

الع�رشين. وتقول الوجودية باأن الفل�شفة يجب 

ن�ش������ان ومبوقفه يف العامل  اأن تهت������م بوجود الإ

وحريته يف اختيار اأهدافه وم�رشوعاته ومعنى 

�شول احلديثة للوجودية ماثلة يف  حياته. والأ

اأعمال )كريكغارد، ونيت�ش������ه وهايدغر(. اأما 

أب������رز م�شاهريها )جان  دبية فا الوجودي������ة الأ

بول �شارت������ر( و)�شيمون دو بوفوار( و)كامو(. 

أثر كب������ري على التحليل  وق������د كان للوجودية ا

النف�شي يف اأوروبة«. 

خاط������ئ  »اإدراك  الوه������م،   »Illusion«

أنواع، منها وهم  وهام عل������ى ا اأو حمرف. والأ

احلرك������ة باأنواع������ه ووهم الب�������رش.. ويجب 

التمييز بني الوهم والهلو�شة )الهال�ص( التي 

هي اإدراكات خمرتعة والتي تعتر دلياًل على 

عدم ال�شواء. كما يج������ب التمييز بني الوهم 

وال�شالل Delusion  اأي اعتقاد خاطئ«.

»Intuition« احلد�ص، »معرفة مبا�رشة 

أو فورية دون �شع������ور بتفكري م�شبق. وكذلك  ا

حك������م دون تفكري م�شبق. وهذه الكلمة -كما 

يقول- ي�شتعمله������ا النا�ص اأكرث مما ي�شتعملها 

العلماء«.

»Libido« الليبيدو، »الغريزة اجلن�شية، 

نعاظي.  أو ال�������رشور الإ نعاظية ا والرغب������ة الإ

وهي ب�ش������ورة عامة امت������زاج غرائز احلياة 

يرو�ص( وغرائز املوت )التاناتو�ص(. وقد  )الإ

كان فروي������د ي������رى اأن الليبي������دو ذات طبيعة 

جن�شي������ة �شيقة. ثم متَّ تو�شيع املفهوم لي�شمل 

حوال  أنواع احل������ب وامل�رشات. ويف كل الأ كل ا

بقى«. فاإن معنى اللبيدو اجلن�شي هو الأ

»Narcissism« الرنج�شية، »هي ع�شق 

أو الهتمام املبالغ فيه بالذات. ويف  ال������ذات ا

التحلي������ل النف�شي هي مرحلة باكرة يف النمو 

الب�رشي تت�شف باهتمام زائد بالذات ونق�ص 

خرين.. والع�شاب الرنج�شي   يف الهتمام بالآ

Neurosis	Narcissistic ه������و ع�ش������اب 
يرتاجع فيه )الليبيدو( اإىل مرحلة مبكرة جداً 

بع������د النمو، وهكذا يعج������ز الفرد عن اإظهار 

التعلق ب�شخ�ص اآخر..«.

»Phonophobia« الرهاب، »ومن ذلك 

ن�شان  أنواع كالرهاب ال�شوتي، وهو خوف الإ ا

  Photophobia ال�شديد من �شوته. ومنه

اأي ره������اب ال�ش������وء، وه������و اإح�شا�ص مر�شي 

بال�شوء الباهر وخ������وف منه وجتنب النظر 

اإليه«..

»Reaction« ي�ش������ع املوؤلف يف مقابلها 

أنها ا�شتجابة  أو رد الفعل(، »وا كلمة )الرجع، ا

أو  أنها �شلوك يكون تناذراً مر�شياً ا ملثري. كما ا

منط �شخ�شية« ثم يعدد جملة من م�شتقات 

أو تفرعاته واأمناطه، وم������ا يقابلها  الرج������ع ا

نكليزي������ة، فيذكر »�شل�شلة الرجع، وتكوين  بالإ
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الرجع، ومفت������اح الرجع، والرج������ع الكامن، 

وزمن الرجع، وعودة الرجع، ومنوذج الرجع، 

والكب������ت الرجع������ي..« اإلخ ويو�ش������ح املوؤلف 

طبيعة تكوين الرجع يف التحليل النف�شي باأنه 

»تنمية �شفة من �شفات ال�شخ�شية هي عك�ص 

�شلي������ة التي تكون ل �شعوري������ة اأو مكبوته  الأ

وهكذا فاإن فت������اة جذابة قد تبدو ميالة اإىل 

أنها  العناي������ة العادية باأب م�شل������ول، يف حني ا

تتمنى موته لكي تتحرر وتتزوج«.

»Sadism« ال�شادي������ة، »انحراف جن�شي 

مل. اأما  يرتبط فيه الر�شى اجلن�شي باإيقاع الأ

عك�شها فهو Masochism  وهناك النزوع 

اإىل ال�شادية واملا�شو�شية معاً..

❁    ❁    ❁

أو  اأما امل�رشد العربي فه������و موجز ن�شبيا ا

لفاظ العربية  هو جدول يقت�رش على �رشد الأ

نكليزي������ة املقابلة ومن  لفاظ الإ مقرون������ة بالأ

ألفاظ:  ذلك ا

 Strain	، Tension التوتر

 Craze، Insanity اخلبل

Shame اخلجل

 Inhibition، Repression الكبت

أنواع من الكبت  أو ا ويليه ع�رشة تفرعات ا

هي..

أ�شا�شه تعريفات  ويت�شمن من املعجم يف ا

للم�شطلح العلمي املعتمد اإىل جانب الكلمة 

العربية املقابلة. ففي �شدد كلمة »ال�شلوك« 

Behavior   ي������ورد املوؤلف ه������ذه املادة، ثم 
أو تفرعاتها بالعربية  يتبعها ب�شائر م�شتقاتها ا

أو الفرن�شية حيث  وما يقابلها بالنكليزي������ة ا

تكون اأحيانا بالغة الكرثة حتى اإنها هنا تقارب 

اأربعني حالة اأي اأربعني م�شطلحاً.. من مثل 

ال�شلوك ال�شتك�شايف -ال�شلوك الجتماعي- 

أو  ال�شل������وك اللتفايف -ال�شل������وك النفعايل ا

املر�شي- ال�شلوك الت�شلطي اإلخ..

وعلى ه������ذا الغرار جند كلم������ة »ال�شبق« 

Eroticis  حي������ث ي������ورد يف ه������ذه امل������ادة 
تفرع������ات تزيد عل������ى الع�رشة مث������ل ال�شبق 

التحليلي، ال�شب������ق التنا�شلي، ال�شبق الذاتي، 

ال�شبق ال�شف������وي، ال�شبق الع�ش������وي، ال�شبق 

الفموي، ال�شبق املر�شي، ال�شبق املفرط..الخ 

أو مادة فرعي������ة ما يقابلها يف  ول������كل �شنف ا

نكليزية. الإ

ومثل ذلك جن������ده يف م�شطلح »الكبت« 

أي�شاً اأكرث من  Pronation، وين�شوي حتته ا
مادة فرعية م�شتقة ومنها كبت الرتكا�ص.. 

  Habit ومثل ذلك ب�شدد م�شطلح العادة

ألفاظ العادة الجتماعية - وتن�شوي حتت������ه ا

العادة احلركية- العادة ال�رشية، اإلخ..

❁    ❁    ❁
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لق������د اأجنز فاخر عاقل وهو يف الثمانني 

من عمره معجمه املف�شل يف العلوم النف�شية 

الذي اجتمع بني دفتيه ما جمموعه كما قال 

أنه كان يف  7809 من الكلمات املفردة. على ا

الوقت نف�شه يوا�شل ن�رش كتاباته املتخ�ش�شة 

حول العلوم الرتبوية والنف�شية والجتماعية 

مثل تكوين ال�شخ�شية ومو�شوعات املراهقة 

وال�شل������وك وال�شعادة، ومث������ل املثابرة والداأب 

بداع  واإتقان العم������ل والطموح واحل������ب والإ

ونحو ذلك مما يتطلع اإليه الوطن من اإن�شاء 

املواطن املن�شود ملا فيه اخلري حلياته وحياة 

جمتمعه ووطنه.

¥µ
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عندم������ا ا�ستكى �سق������راط من ات�سام الكتابة بالتغري������ب وال�رصامة، بحيث 

ال جم������ال للتحاور بني الكاتب والق������ارئ، كما ا�ستكى من اأن وفاة الكاتب متنع 

آرائه وت�سويب مواقفه لتنقيتها مما يظهر فيها  اإقناعه بتغيري اأفكاره وتعديل ا

الحقاً من خلل اأو خطاأ، فاإمنا كان يفتح طريقاً من حيث ال يدري لدور و�سيط 

يقّرب ما بني القارئ والكاتب، ويجدد التوا�سل بينهما حتى بعد وفاة الكاتب. 

أو  ذلك هو جانب من دور الناقد. وعندما يكون الناقد مفكراً، ال جمرد مقلد ا

اأديب وباحث ودبلوما�شي �شوري.

العمل الفني: الفنانة مي�شون علم الدين.

❁

ò

بــــــــــــــــداع  الإ

خر ما بني نقد الذات ونقد الآ

❁
د. خري الدين عبد الرحمن 
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مقي������د �إىل نهج مدر�صة نقدية بعينها، ي�صبح 

أو كتابة يف مو�جهة  �لنق������د كتابة على كتابة، �

حو�ل، �لكتابة �أ�صاًل تقييد  كتابة. ويف كل �لأ

أو تغيريه  لفك������ر ما، �صمان������اً لعدم �ندث������اره �

لو ظل �لتعبري عنه �صفوي������اً. ولي�صت �لكتابة 

��صتن�صاخاً ملا �صبقت كتابته.

لكل جمتهد ن�صيب، فاإن �أ�صاب له �أجر�ن، 

و�إن �أخطاأ فله �أجر. بهذه �لروح �لتي ل تبخ�س 

أ�صياءهم، ول تنكر ف�صل من كان له  �لنا�������س �

�رشف �ملب������ادرة و�ملحاولة، نتطلع �إىل بد�يات 

يف �صائر �حلقول ترتبت عليها نتائج نعي�صها 

�ليوم. وبهذه �لروح نالحظ �أن كثري�ً من رو�د 

�لنهو�س لدينا ودعاته قد ��صت�صهلو�، منذ نحو 

أو �أكرث، ��صتن�صاخ مفاهيم وقيم و�أفكار  قرن �

وروبية  أ�صالي������ب �أفرزتها جتربة �لنتقال �لأ و�

من ع�صور �لتخلف �إىل �لنه�صة. غفل هوؤلء 

آلية �لتح������ولت �حل�صارية �لتي  عن جوهر �

أ من نو�ة  ت�صتبدل نظام حي������اة باآخر، �إذ تبد�

تتوق للتغيري يف جمتم������ع تباطاأ منوه لتحجر 

منط �حلياة في������ه وتخلفه عن مو�كبة م�صار 

تقدم جمتمعات �أخ������رى، ف�صار هذ� �لنمط 

وع������اء ي�صي������ق بحركة �ملجتم������ع وطموحاته 

ب������د�ع ويتحكم بتع�صف يف  آماله، ويقيد �لإ و�

ر�دي �إىل �لتطور، في�صري  �لنزوع �لفطري و�لإ

قيد� على �لنمو و�لتنمي������ة و�لتقدم. يرتبط 

تعاظ������م فعل ن������و�ة �لتح������ول �إىل �ملدى �لذي 

يتيح لها اإحداث التغيري اجلذري مب�شداقية 

الفكر الذي يب�������رش بالتحول، وبانطالقه من 

ر�شي������ة الرتاثية املمي������زة ملجتمعه، وحمله  الأ

�شيلة.  خ�شائ�شه الأ

كتبنا قبل ع�رشين �شن������ة قائلني: »اإن من 

اأكر التحدي������ات التي تواجهه������ا اأمة نقدها 

لل������ذات، اأي ال�������رشاع مع ال������ذات، تقلي�شاً 

لنوازع ال�رش وحما�رشة ملكامن اخللل والوهن، 

واإغالقاً لثغ������رات تنف������ذ الخرتاقات منها، 

مبا يحق������ق حت�شيناً متج������دداً لهذه الذات، 

وتعزي������زاً م�شتم������راً لقدراتها عل������ى موا�شلة 

يجاب������ي ودوام التقدم. يتكامل هذا  البناء الإ

ال�������رشاع مع الذات، وم������ا يواكبه من هيمنة 

عل������ى العوام������ل النف�شية واملادي������ة والفكرية 

وال�شلوكي������ة املعيق������ة للبناء، مع �������رشاع اآخر 

�ش������د املطام������ع والخرتاق������ات والعتداءات 

مة  اخلارجي������ة. ويف هذا التكام������ل منعة الأ

وا�شتم������رار دوره������ا احل�ش������اري. اإن ه������ذا 

ال�رشاع امل������زدوج لي�ص م�رشوطاً مبدى القوة 

مة وعنا�رش قدراتها املختلفة،  املادية لهذه الأ

أ�شا�شاً على م������دى حيويتها وقوة  ب������ل يعتمد ا

ميان  اإرادة احلياة لديه������ا. وهنا يرز دور الإ

ال������ذي مييزها عن عقول اإلكرتونية اأو ح�شد 

عرا�ص اجلمعية  من الروب������وت.. تظه������ر الأ

مة يف املحافظة  املر�شي������ة.. عندما تف�شل الأ

على ذات جمعية م�شتقل������ة تتفاعل ندياً مع 
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عرا�ص عندما  خرين..كذلك تظهر هذه الأ الآ

مة  ت�شت�رشي حالة انقطاع فكري ت�شت�شهل الأ

معها ا�شت������رياد اأفكار وحلول معلبة جاهزة.. 

وخ�شو�ش������اً عندم������ا يتالزم اخلل������ل يف عامل 

�شخا�ص وخلل يف  فكار مع خلل يف عامل الأ الأ

�شياء. وهك������ذا تتكر�ص حمنة الثقافة  عامل الأ

فكار وحت������دد العالقة  الت������ي ت�شكل ع������امل الأ

به، وحمن������ة القيم واملب������ادئ والأخالق التي 

يت������م النكو�ص عنه������ا ق�������رشاً اأو عبثاً، وحمنة 

�شياء وحتدد  ال�شيا�ش������ة الت������ي تدير ع������امل الأ

مة على  العالقات ب������ه. بهذا تتعطل قدرة الأ

ال�شتجاب������ة املالئم������ة للتحدي������ات اخلالقة 

ولل�شعوب������ات التي ت�شتحث الرد. تظهر هذه 

مة ف�شل  عرا�ص اأي�شاً عندم������ا ي�شدم الأ الأ

�شدي������د الق�ش������وة، تكت�شف مع������ه اأن الو�شائل 

التي هياأتها لتحقيق اأهدافها لي�شت منا�شبة 

ول �شليم������ة، واأن الزمن ق������د جتاوز الفر�شة 

أو ت�شويبها..  املواتية ل�شتبدال تلك الو�شائل ا

فتكرث الهواج�ص وت�شطرب اخلطى وتتناق�ص 

اجتاهاتها، ويجري ت�شوير ما ا�شتقرت عليه 

م������ن اأهداف جمعية اأوهاماً، وما توارثته من  

أنه خملفات بالية.  قيم ومبادئ وعقيدة على ا

مة من حالة  ف������اإن ا�شت�رشى هذا تق������رتب الأ

)1(
انعدام الوزن..«.

نكرر م������رات وم������رات اأن معرفة الذات 

أ�شا�������ص ل�شت�رشاف  خ������ر �رشط ا والوعي بالآ

اأكرث دق������ة للم�شتقبل، ولتحك������م اأكر مب�شار 

أو  مة ا التطوير والتنمية،�شواء على م�شتوى الأ

على م�شتوى املجتمع اأو على م�شتوى الفرد. 

يغال يف اخل�شوع  يتناق�ص هذا التحكم مع الإ

لعقابيل �شقطة ال�شتالب الفكري الذي وقع 

أو باأخرى، ف�شول لهم  في������ه كثري منا، بدرجة ا

ال�شتن�ش������اخ من فكر عن�������رشي اأوروبي، كان 

النبهار مبا حققه من جت�شيد مادي للتطور 

دافع������ا لختي������ارات انتقائي������ة -وع�شوائي������ة 

اأحياناً- ما كان لها اأن ت�شتطيع على اأي حال  

اخلروج من اإطار ال�شتعارة الن�شالخية التي 

�شولت دع������وات اإىل النطالق من املنطلقات 

الفكري������ة نف�شها واتب������اع ذات النظم والقيم 

أوروب������ة اإىل اإجنازاتها املادية،  التي اأو�شلت ا

�شبياًل متوهم������اً اإىل حتقيق اإجنازات مماثلة 

يف حالتن������ا، ما دام �شوان������ا قد �شلكه بنجاح. 

مر بنفر منا حداً جتاوز التبعية اإىل  و�شل الأ

خر  التماه������ي، بل التال�ش������ي والذوبان يف الآ

مريكي، وتبني اأفكار مدار�شه  أو الأ وروبي ا الأ

املختلف������ة يف �شتى املجالت وتقدي�شها، حتى 

فكار وتن������زوي تلك  بع������د اأن تذوي تل������ك الأ

املدار�ص لتحل حملها مدار�ص جديدة. 

وعي الذات الذي نحتاجه يجب اأن يكون 

�شام������اًل، ل جتزيئياً يع������زل الظواهر بع�شها 

ع������ن بع�ص، ويرد كل امل�شكالت املرتاكمة اإىل 

عام������ل واحد، نرتاح عندم������ا جنعله خارجياً 
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بحتاً. اأي اإن احلاجة ملحة اإىل 

فه������م الذات ونقدها بعيداً عن 

الترئ������ة الكامل������ة املطلقة لها، 

وبعيداً عن جلد الذات واإدانتها 

اإدانة مطلقة باملقابل. وهذا يتم 

عر اح������رتام احلقيقة والبحث 

أي������اً كان������ت، ل بالركون  عنه������ا ا

واحرتام  م������اين.  الأ خ������در  اإىل 

احلقيق������ة يتناق�������ص مع ادعاء 

احتكارها  أو  ا كامل������ة  امتالكها 

النحراف  خري������ن..اأن  الآ دون 

اإىل  ي������وؤدي  خ������ر  الآ روؤي������ة  يف 

انحراف يف روؤية الذات..هناك 

نت������اج التي  من������ط جمتمعات الإ

تنت������ج الفك������ر والثقافة، ومنط 

التي  ال�شته������الك  جمتمع������ات 

تكتفي با�شتهالك ما ينتجه غريها من اإنتاج 

مادي وفكري وثق������ايف. وجمتمعاتنا العربية 

بداع، وتزداد  ا�شتهالكية وبعيدة عن دائرة الإ

بعداً ع������ن هذه الدائرة ما دامت عاجزة عن 

نتاجية  التح������رر ال�شامل، التحرر بالثقافة الإ

ن�شان اإىل التفكري وتزرع فيه  »التي تدع������و الإ

روح التف������اوؤل وروح اجلد، وتفتح اأمامه اآفاق 

بداع، بينما  الك�شف والخ������رتاع والعطاء والإ

الثقاف������ة ال�شتهالكية تخدره بالك�شل اللذيذ 

واملتع������ة العاجل������ة وتقتل في������ه روح الت�شاوؤل 

والتفكري واملعاناة، وحتوله اإىل عن�رش �شلبي 

يتلقى عطاء الغري دون عطاء منه لهم..«، كما 

. ومثله ذهب 
)2(

ن�شاري كتب حمم������د جابر الأ

ألقاها  مفكرون وباحثون كرث. ففي حما�رشة ا

د. نبيل طعمة مث������اًل يف املنتدى الجتماعي 

بدم�ش������ق يف مطل������ع �شب������اط 2010  حت������ت 

عنوان )الثقافة العربية.. م�شكالت وحلول( 

دعا اإىل اإيج������اد ثقافة حقيقي������ة، تطويرية، 

ل منقول������ة، ول مد�شو�ش������ة، ول مرتجم������ة، 

ول معّربة، ول انهزامي������ة، ول انك�شارية، اأو 

انك�شارية ب������دلً من ثقافة النحدار ال�شائدة 
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الت������ي تتحدث ع������ن ال�شتعم������ار والنك�شات 

آدابها نقد وتقريظ  والف�شاد، الثقافة الت������ي ا

�شهام يف تقدمي  وادعاء ورف�ص للواقع دون الإ

احللول باملنطق والنتم������اء، فال�شائدة ثقافة 

غربي������ة و�رشقية تعار�ص كل �شيء، ول تنتمي 

أية ثقافة  اإىل ذاته������ا ول تب������دع من ذاته������ا.. ا

أنه  عربي������ة ل ت�شتند اإل اإىل النق������د )وا�شح ا

يق�شد املعنى العامي الدارج للم�شطلح، اأي 

العرتا�������ص والت�شفيه غري املو�شوعي(، الكل 

يله������ث وراء اإظهار ذاته، وه������و املتاأثر بغريه 

أث������ره، فال يحدث التاأثري ويفقد  ينكر عليه تا

ثري.. األ ت�شكل هذه الثقافة �شياع ن�شف  الأ

املجتم������ع وتنتهي اإىل ثقاف������ة املتاهة الفاقدة 

للمخ������ارج، وهي الت������ي مل ت�شتط������ع اأن تنتج 

مو�شيقياً هَرماً، ول نّحاتاً روحياً، ول ممثاًل 

نخبوياً، ول معمارياً ينجز عمارة للعرب، ول 

أين  طبيباً يفتح فتحاً طبياً..وقبل اأن يت�شاءل ا

هي ثقافتنا العربية واجلموع من املحيط اإىل 

اخلليج م�شي�ش������ة، اأي تتلك ثقافة ال�شيا�شة 

خبارية وال�شوارعية،  ذاعية واملتلف������زة والإ الإ

دون وع������ي ملفهوم ثقاف������ة ال�شيا�شة.. التي مل 

ت������درك اأن كل ما ت�شمع������ه وتراه هو بعيد كل 

البع������د عن احلقيقة، وثقاف������ة املادة وجنيها 

م������ن اأجل �رشاء الرغي������ف، وثقافة النقل بني 

ه������ذا وذاك، وثقافة املكائد.. ويف جمموعها 

نا، ثقافة املال والذهب  تبقى ثقافة الفرد الأ

أننا »مازلنا نعي�ص النح�شار  والنفط.. قرر ا

ول  لف والياء، والبداية والنهاية، والأ ب������ني الأ

خر، والظاهر والباطن.. مل نت�شالح معه  والآ

أب������داً، ولذل������ك نحن يف الع������رتاف اأمامه مل  ا

 )3(
منتلك الثقافة«.

 مل يفل������ح التحايل ال������ذي ا�شت�شهله بع�ص 

رواد ودعاة النه�شة العربية ممن  �شعوا اإىل 

مزاوج������ة م�شتحيلة بني تفا�شيل انتقوها من 

مدار�������ص خمتلفة لنظام وقي������م وفكر الغرب 

واأخ������رى ت�شكوا بها م������ن تراثنا احل�شاري 

ر�ش������اء جمتمعه������م ع������ر اإثب������ات ت�شكهم  لإ

مبقومات النتماء اإىل ذلك الرتاث والعتزاز 

به. كان يف ذلك ته�شيم لوحدة ل غنى عنها 

بني العقيدة والفكر والقيم والنظم والو�شائل، 

وزج ل�شتات قي������م مت�شاربة يف �شياق واحد، 

مما يه������ز ال�شخ�شية احل�شاري������ة للمجتمع 

ومي�شخها فيختفي التكامل والتنا�شق والتوازن 

نتاج والتطور املجتمعي،  يف حركة الفعل والإ

بانهيار التناغم املطلوب ب�شدة بني مقومات 

احلي������اة والفكر والتعام������ل والعمل واحلقوق 

والواجب������ات والت�رشي������ع ومكوناته������ا، ومعها 

املنطلقات العقيدية والفل�شفية على م�شتوى 

املجتمع والفرد. هنا يفق������د املجتمع توازنه 

أو تراجعاً  وتنقلب النه�شة املاأمول������ة جموداً ا

أو انحاللً اأخالقياً  اأو حرية اأو �شياعاً فكرياً ا

أو انقي������اداً نح������و مراكز ح�شاري������ة اأخرى،  ا
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واملجتمعية،  الوطني������ة  هداف  الأ وت�شطرب 

أو  بحيث �رشع������ان ما ي�شبح التن�ش������ل منها ا

التقلب يف ا�شتبدالها ما بني نقي�ص ونقي�شه 

أو �شذاجة، �شلوكاً متكرراً على نحو ما  بخفة ا

خرية.  عانت اأمتنا م������ن كوارثه يف العقود الأ

لقد تعر�������ص الوعي اجلمع������ي امل�شتباح اإىل 

أث������ريات خارجية  تخريب م������زدوج مار�شته تا

متنا  ينطلق بع�شه������ا من ع������داء م�شتحكم لأ

م������ن ناحية، وخطاب  تزوي������ري نفاقي يروج 

ل�شتبداد  يتوهم احتكار ال�شواب واحلقيقة، 

واكب اأمرا�ش������اً اجتماعية م�شتجدة تراكمت 

فوق اأمرا�ص متوارثة. فكان طبيعياً اأن توؤثر 

و�شاع على حركة النقد، ا�شتنفاراً اأو  هذه الأ

أو ت�شطيحاً لها.  ا�شتثماراً ا

هنا نقف عند م�شاألة التعامل بالنقد ومعه 

يف حياتنا الثقافية خا�شة، واملجتمعية عامة، 

حي������ث ا�شتد القلق لدين������ا خا�شة مما بلغته 

تطبيقات النق������د وممار�شته يف ظل حتولت 

أ�شماه ديفي������د بروك �شنة 2000  جاءت مبا ا

)�شيادة الثقافة ال�شعبوية التجارية التي تثل 

الن�ش������اط الرئي�ص للحياة الع�رشية(. هذا ما 

ع������ر عنه مالكوم غالدول اإذ راأى اأن الثقافة 

اجلديدة تكاد حت�رش يف امل�شاألة الت�شويقية، 

أنن������ا منار�ص عملي������ة ت�شويق ب�شاعة يف كل  وا

حلظ������ة ويف ن�شاطاتنا احلياتية كافة، بحيث 

بات اأكرث النا�ص جناحاً هو اأبرعهم يف اإنتاج 

ك������رث تاأثرياً واإثارة.. »العاطفة /الب�شاعة الأ

كرث اإر�شاء للجماه������ري/ الزبائن.. فاملهم  الأ

أو  ه������و جذب اجلمه������ور ولي�������ص امل�شداقية ا

اجل������دارة« !.. اقرتح غ������الدول ثالثة عوامل 

ت�شويقية جل������ذب اجلمهور: ال�ش������كل املوؤثر 

ال������ذي يحبه امل�شتهلك������ون؛ وعامل اللت�شاق 

بذاك������رة امل�شتهل������ك ؛ وعامل ق������وة ال�شياق، 

اأي مالءمة املنتج لل�شي������اق املكاين والزماين 

امل�شتهلكني.  املحيطة مب�شاع������ر  واملالب�شات 

من امللّح اإدراك الف������وارق بني حالتنا وحالة 

الغ������رب يف ه������ذا ال�شدد. فمث������اًل  »عندما 

نتطرق للثقافة ال�شعبوي������ة يف الغرب فنحن 

نتحدث ع������ن جمتمعات جذوره������ا الثقافية 

كتابية حتريرية، بينم������ا يف جمتمعاتنا تتد 

جذور الثقاف������ة ال�شماعية بعمق، مما �شاعد 

عل������ى مناء الثقاف������ة الرجتالي������ة.. فكما اأن 

أو ال�شاعر  خط������اب املتحدث اأو احلكوات������ي ا

يتاأ�ش�������ص وفق������اً للمعايري ال�شفهي������ة كاملهارة 

اللفظية التي بطبيعته������ا الرجتالية ل تعري 

ال�شب������ط التوثيقي واملعلومات������ي والتحليلي 

اأهمي������ة كبرية- فكذلك ميكن للكاتب يف ظل 

هذه الثقاف������ة –	اأن يكتفي باملهارة البالغية 

م�شتخدماً حتلياًل ارجتالياً )�شفوياً( وم�شتنداً 

عل������ى معلومات �شماعية، وكاأنه يحكي كالماً 

مطلق العن������ان ل يج�شم نف�ش������ه عناء العمل 

الكتابي املو�شوعي كالبحث عن املعلومات من 
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�شلية وحتليلها بجدية و�شبط  م�شادرها الأ

دبي والفني وما  منهجي، اأو عناء العم������ل الأ

يتطلبه من تقنيات ومهارات كتابية. �شحيح 

اأن امله������ارة البالغي������ة �رشوري������ة يف الكتابة، 

ولك������ن الكتفاء بها هو اخلل������ل. وكذلك فاإن 

أ�شلوب ل غب������ار عليه من  الرجتالي������ة ه������ي ا

أ�شاليب الكتابة، لكن العتماد عليها  �شم������ن ا

 
)4(

ت�شطيح وت�شويه«.

م������ا يقال ع������ن الكاتب يف ه������ذا ال�شياق 

أي�ش������اً، �شواء كان ناقداً  ينطبق على الناقد ا

أو  أو ناق������داً اجتماعياً، ا أو ناقداً فنياً ا أدبي������اً ا ا

أو  مواطن������اً ميار�ص حق������ه يف التعبري والراأي ا

أو �شيا�شة  �ش������ارة اإىل خلل اأو معار�شة نهج ا الإ

أو انتقاد،  ذلك اأن »النقد  اأو موقف ما بنقد ا

حق فكري، وواج������ب اجتماعي ووطني، من 

دون������ه ل تكون �شيا�ش������ة ول ي�شتقيم لها اأمر. 

لكن النقد �ش������يء خمتلف تاماً عن العدمية 

ال�شيا�شي������ة. النق������د ين�شج وعي������اً وي�شقله، 

العدمية تنتج )وعياً( �شطحياً، فارغاً، �شلبياً، 

ول�شان������اً �شوقياً مبت������ذلً ي�شتعي�ص عن النقد 

بال�شتم وال�شّب وعن الت�رشيح بالتجريح، وعن 

. ل تقت�رش 
)5(

اإرادة البناء بالرغبة يف الهدم«.

�شالم������ة راأي د. بلقزي������ز هذا ع������ن �رشورة 

النقد و�رشوط �شالمته على احلقل ال�شيا�شي 

ب������ل ه������ي ت�شم������ل بالتاأكيد  والجتماع������ي، 

ب������داع الفني، فهذا  عل������ى النقد يف حقول الإ

ب������داع يزدهر مع ازدهار احلياة ال�شيا�شية  الإ

واملجتمعي������ة، ويخبو مع تاأزمه������ا وا�شت�رشاء 

ف������ات والوهن فيها. لكن مما  مرا�ص والآ الأ

يزيد احل������ال بوؤ�شاً »افتقاد ثقافتنا الع�رشية 

م������ن تقاليد البحث ع������ن احلقيقة، من عدم 

ال�شع������ور باحلاجة الوجودية بع������د اكت�شاف 

. هك������ذا لحظ د.اأحمد غنام 
)6(

احلقيقة..«

آث������ار اأ�شح������اب النق������د احلديث  بح������ق اأن ا

وموؤيديه تزخر مبظاه������ر �شلبية كثرية، منها 

العتم������اد على امل������زاج ال�شخ�شي يف تقومي 

دبي دون الرج������وع اإىل قيم حمددة  العمل الأ

متعارف عليها ودون حتليل الن�ص من جميع 

راء  وجوه������ه ودون املوازن������ة بني خمتل������ف الآ

والجتاهات يف النقطة الواحدة مما ي�شتتبع 

وجوب الطالع على النقد القدمي واحلديث 

والتمكن م������ن اأدوات النق������د ومقايي�شه قبل 

التعر�ص للمحاكمة والتقومي. ولحظ يف هذا 

دبي »على  ال�شياق ت�شديد املت�شدين للنقد الأ

قيم������ة واحدة من جملة قي������م وهي العاطفة 

دبي يقوم على  وال�ش������دق، مع اأن العم������ل الأ

قي������م عدة ل يح�شها اإل املتمكنون من ال�شعر 

الكال�شيكي، ومن هذه القيم روعة املو�شيقى 

وجمال ال�شياغة وبراع������ة الت�شوير و�شحة 
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املعنى، واإىل غري ذلك.« 

بداع  اإن النق������د عموم������اً هو حتلي������ل لالإ

أ�شا�شاً، بعد النفاذ اإىل ما وراء ال�شكل والق�رشة  ا
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اخلارجية م������ن عنا�رش ومكون������ات وحماور، 

وا�شتكناه عالقاتها التفاعلية بالزمان واملكان 

دبي يف وجه من وجوهه  ن�شان. والنقد الأ والإ

هو اإع������ادة اإنتاج للن�ص وفقاً لروؤية ما. وهنا 

كثرياً م������ا يفقد الن�ص روحه اأو جماله جراء 

تدخ������ل الناقد على نح������و يفر�ص معه روؤيته 

الذاتية. اإن البعد التاأثري للنقد القائم على 

تذوق الناقد للمو�شوع الذي ينقده هو واحد 

أبعاد ومعايري علمية وتاريخية وفنية  من عدة ا

ومنطقية و�شيا�شية، اإلخ. قال )لن�شون( عن 

هذا البعد التاأثري: »ين������در اأن يجيء النقد 

أث������ري خال�ش������اً، وين������در اأن ميح������ى كلية  التا

لذلك، فهو يتنكر يف ثياب التاريخ والق�شايا 

املنطقية، وهو يوحي مبذاهب عامة تتخطى 

اإدراك  اإن  وتتلفه������ا..«  الدقيق������ة  املعرف������ة 

احلدود الفا�شل������ة ما بني التذوق ال�شخ�شي 

من ناحية والتذوق اجلمعي من ناحية ثانية، 

والقواعد واملعاي������ري املرعية عموماً ملمار�شة 

النقد، م�شاألة جوهرية للناقد. عندما نقول 

أوزانها مك�شورة  مثاًل يف نق������د ق�شي������دة اأن ا

أّما عندما  مر يخ�شع هنا لقواعد ثابتة، ا فالأ

نقول اإن ال�ش������ور غائم������ة فالن�شبية طاغية 

هنا وتختلف ما ب������ني متذوق واآخر، وعندما 

أنها فا�شحة، اأو  أو لوحة ا نق������ول عن ق�شيدة ا

موؤذي������ة للم�شاعر، اأو مثرية للغرائز، فللتذوق 

العام هنا اعتب������اره الذي يختلف من جمتمع 

آخ������ر، وحتى من �شخ�ص اإىل اآخر. ولعل  اإىل ا

الفرق بني الناقد ال������ذي ينف�شل عن الفكر 

أو تبعية وانبهار التحاقي  تعبرياً عن �شحالة، ا

أو اإيثار �شالم������ة �شخ�شية يف ظل  خ������ر، ا بالآ

أو اإيثار اللتزام بواحد من  الفتقار للحرية، ا

القوالب اجلاهزة من ناحية، والناقد / املفكر 

الذي يحرتم حقه يف التفكري احلر والتفاعل 

املبدع مع حميطه ومع الن�ص، ويدر�ص حركة 

التاريخ ومعطيات الواقع وتفاعالته، ويلتقط 

الن�شو�������ص العبقري������ة الت������ي تتل������ك طاقة 

معرفية وجمالية، ويح�شن ا�شتخدام معرفته 

التقني������ة واأدواته الفاعل������ة املوؤهلة للولوج يف 

بداع������ي والنفاذ اإىل روحه،  اأعماق العمل الإ

في�شمن نقده روؤيا تنبوؤية ت�شيء التوجهات 

امل�شتقبلية حلركة البنى الجتماعية وحركة 

احلي������اة الثقافية، من ناحية اأخرى. فالناقد 

/ املفكر ه������و املوؤهل لنقد يرقى اإىل م�شتوى 

الكتابة على الكتابة. 

ولئن ا�شتمر اجلدل واحتدم اأحياناً حول 

دبي وم�شتقبله  واقع النق������د عامة، والنقد الأ

خا�شة، فحالتنا العربية ت�شهد هجوماً على 

كثري من النقاد العرب بدعوى ارجتال جلّهم 

أو ان�شياق������ه م������ع جائحة ثقافة  أو تقوقع������ه ا ا

�شناف ال�رشيعة، تاماً كالوجبات ال�رشيعة،  الأ

والوجبات اجلاهزة away	Take، وا�شتنفاد 

كث������ري منهم ملررات النق������د ومقوماته. وهنا 
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أو   يع������ود اجلدل حول ما اإذا كان النقد مهنة ا

تخ�ش�شاً، علماً اأو موهبة تذوق.. 

لي�ص هناك من �شواب مطلق يف مذاهب 

ن�شاين ومدار�شه، اأو حقيقة نهائية  الفك������ر الإ

فيها. من هنا تبدو وظيفة النقد تطويرية يف 

جوهرها، وبه������ذا املفهوم نرى النقد الذاتي 

ال�شج������اع ال�شليم �رشورة مالزمة لنقد العمل 

بداع������ي، فالنق������د الذاتي ال������ذي ميار�شه  الإ

أ�شد اأهمي������ة وفاعلية من النقد  املب������دع ذاته ا

خرون جتاه انتاجه، تاماً  الذي ميار�ش������ه الآ

مثلما نقد الناقد لذاته اأوىل باأن ي�شبق نقده 

خرين.  اأعمال الآ

قالت حكمة لتينية قدمية: »ما من مذنب 

أته حمكم������ة ذاته«. �شحيح هنا  اأو خمطئ برا

مارة بال�شوء«  كثرياًَ ما جتعل  اأن »النف�������ص الأ

التطبيق العملي ينق�ص هذه املقولة باإ�شاعة 

الذرائعية والتن�شلية والتريرية نهجاً �شلوكياً 

وىل،  ن�شانية الأ طاغياً يخال������ف الفط������رة الإ

بحيث ا�شت�رشى اإلقاء تبعات الف�شل والتق�شري 

والق�ش������ور على اآخر ما، لك������ن هذه الفطرة 

تظل تعمل يف معظم الظروف، وخا�شة لدى 

من مل يعدموا ال�شم������ري وال�شجاعة وال�شدق 

مع الذات، اأما الزيف فال يدوم طوياًل مهما 

بلغت غوايته.

دباء و�شواهم  �شاع مثاًل يف املقابالت مع الأ

بداع تهرب اأحدهم  من امل�شتغلني بحقول الإ

جابة عن �ش������وؤال يتكرر ب�شطحية عن  من الإ

اأحب اأعمال������ه اإليه، فيكرر بدوره جواباً بات 

أبنائي! ل ميكن اأن اأف�شل  ممجوج������اً: »كلهم ا

خرى«. يف املقابل يبادر  اأحد اأعمايل على الأ

بع�شه������م ب�شجاعة اإىل اإبداء الندم على عمل 

أنه يتمنى جهراً لو  ما من اأعمال������ه، اإىل حّد ا

أ من������ه، واإن كان هذا حال  ا�شتط������اع اأن يترا

قلة ت�شمر �شيئ������اً ف�شيئاً. اإن تراكم التجارب 

وح�شن ا�شت�������رشاف امل�شتقبل وازدياد الن�شج 

حوال ت�شاعف احلاجة  بتبدل الظروف والأ

نتاجه،  اإىل قي������ام املرء مبراجع������ة ذاتي������ة لإ

ف������اأن ينق������د املرء انتاج������ه قبل ن�������رشه وبعد 

الن�رش اأف�شل واأجدى م������ن انتظار اأن ينقده 

خ������رون. كما اأن النق������د الذاتي مت�شافراً  الآ

م������ع نقد النقاد الذي يلت������زم النزاهة يلغيان 

م�شوغات بقاء مق�������ص الرقيب الذي ي�شكل 

غالباً اإهانة ملجتمعاته ومبدعيها، ذاك املق�ص 

الذي يحّول الكتابة اإىل كاآبة، كما كتب ح�شني 

احلارثي يف �شحيفة الريا�ص.

وه������ذا م������ا ينطبق على كل جم������ال اآخر، 

دب فق������ط. اإن املراجعة الذاتية  ل عل������ى الأ

فكار واملواقف واخلط������ط والرامج عر  لالأ

وتفاعلها  واختبارها  وامتحانه������ا  مراجعتها 

مع �شواه������ا ح�شانة تقيها م������ن داء الت�رشع 

واجلم������ود والتحجر والتقوق������ع. ولئن كانت 

احلقيق������ة املتح������ررة م������ن الوه������م والزيف 
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والتع�شب ت�شرتط اأن يك������ون العن�رش املبدع 

اخلالق يف الفكر والفن و�شائر املجالت هو 

أو املفكر بحرية تتخطى  انطالق روؤيا املبدع ا

�رشة، فال�رشط  القيود اخلارجي������ة والقيود الآ

املقابل هو التح������رر الذاتي اأي�شاً من الوهم 

والزي������ف والتع�ش������ب، وهو حت������رر يقت�شي 

أو املفكر املتجدد مع تاريخه  تفاعل املب������دع ا

ال�شخ�شي واملجتمعي من ناحية، ومع اأفكار 

خري������ن يف اآن. ميثل النقد الذاتي  واإبداع الآ

اإدراك املبدع اأن موهبته الرئي�شة هي الوعي 

ب�شخ�شيته، والقدرة عل������ى تنمية ن�شاطاتها 

وقدراته������ا الكامنة وتطويره������ا، دومنا ثورة 

أو انف�شام. ولعل من اأكرث من مار�ص  داخلية ا

أدباء القرن  نقد الذات ب�شجاعة وبراعة من ا

الع�رشين القا�ص وامل�رشحي وال�شاعر والناقد 

الريطاين �شتيفن �شبندر املولود عام 1909، 

والذي ن�رش �شريته الذاتية �شنة 1951 بعنوان 

)عامل داخل عامل(. 

كتب د. عبد الرحم������ن احلبيب يف هذا 

ال�شياق قائاًل: »النقد املتبادل )التناقد( بحد 

ذاته عملية اإيجابية، ولكن لي�ص على ح�شاب 

البن������اء الداخل������ي والنقد الذات������ي. فالنقد 

الذاتي يكاد ينعدم ب�شب������ب الروح ال�شجالية 

التي جعل������ت من العمل النقدي عملية ن�شف 

لكامل اخلط������اب ولي�ص تهذيب������ه اأو حتليله 

وك�ش������ف املحا�شن والعيوب في������ه. اأي حتول 

نقد اخلطاب اإىل عملية يق�شد منها اإق�شاء 

اخلطاب برمته. هنا ينظر اإىل النقد الذاتي 

أنه اعرتاف بالف�شل الكامل واإلغاء الذات  على ا

ولي�ص حماولة للتجديد والتطوير الداخلي.. 

فم������ن يجروؤ على النق������د الذاتي فهو يحاول 

أ كاتب على  النتحار معنوياً! اإذ عندما يتجرا

نق������د جزء م������ن خطاب تياره ت�ش������ّوب نحوه 

ال�شه������ام بتهم اخليانة من قبل الطرف الذي 

خرى  طراف الأ ينتم������ي اإليه فيما تعت������ره الأ

�ش������ل، وال�شواب  �شاه������د )هك������ذا وردت بالأ

�شاهداً( �شهد على اأهله ف�شحهم ! 

ه������ذه ال�شجالي������ة هي امت������داد �شلبي ملا 

ألفناه من منط التثاقف ال�شابق، اأي الرغبة  ا

يف الهيمن������ة على امل�شهد الثق������ايف، ومن ثم 

ت�شكي������ل خطاب موحد، مما يعني بال�رشورة 

خ������رى ؛ بينما احلالة  طراف الأ اإق�ش������اء الأ

يجابية تتاأتى من الت�شكل الطبيعي )ولي�ص  الإ

الت�شكي������ل( الذي يت�شم������ن التعددية والتنوع 
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وما ي�شاحبهما من ثراء ثقايف.«

ن�ش������وق يف هذا ال�شدد م������ا افتتح به د. 

جهاد عط������ا نعي�شة انتقاده لنقد النقد الذي 

أب������و هي������ف يف كتابه  مار�ش������ه د. عب������د اهلل ا

)اجتاهات النقد الروائي يف �شورية(، اإذ قال 

د. نعي�ش������ة: »اأظن اأن نق������د النقد هو احلقل 

كرث تطلب������اً من حق������ول املمار�شة النقدية  الأ

ن مو�شوع������ه ي�شم������ل م�شتويني معرفيني  ؛ لأ
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هم������ا: الن�ص، ونقد الن�ص، مب������ا يعنيه هذا 

م������ن عالقة كمية وكيفية بكل منهما، وثقافة 

عامة وخا�شة، وملكة نقدية رفيعة، ومقدرة 

أناة.. وقبل هذا وذاك  لغوي������ة، ووقت وداأب وا

ن النزاهة يف الكتابة  أي�شاً، نزاهة ؛ لأ وبعده ا

كما يف احلياة منجاة من �رشور النف�ص وزلل 

غاياتها وو�شائلها.

تتبنى الدكتورة �شه������ال العجيلي يف هذا 

ال�شدد روؤية تلحظ التحولت العظمى التي 

دب يف  دب������ي ونظرية الأ خ�ش������ع لها النقد الأ

أث������ري اأنظمة جماورة: مثل  القرن الع�رشين بتا

الل�شاني������ات، وعلم النف�������ص، وعلم الجتماع، 

ديان، وعل������م التاريخ،  والفل�شف������ة، وعل������م الأ

نرثوبولوجي������ا، وم������ا ولده احل������وار الذي  والإ

ي�شنع الثقافة من مناهج جديدة ق�شت على 

الفكرة القائلة بوحدانية طريقة الكالم على 

الن�شو�ص. كانت التحولت الفكرية الكرى 

قد قامت على مو�شوعة اإزاحة قيمة وفر�ص 

قيمة بديلة، فقد ج������اءت الكال�شيكية تروج 

أر�شتقراط������ي، والرومانتيكية  لقيم جمتم������ع ا

ترّوج لقي������م جمتمع بورج������وازي، والواقعية 

ال�شرتاكية ترّوج لقيم الروليتاريا. وبات على 

الناقد عموماً ا�شتيعاب ذلك كله، ليتمكن من 

أو رفد نظرية  التق������دم يف قراءة الن�شو�������ص ا

آفاق������اً اأخرى  دب ب������روؤى جدي������دة تفت������ح ا الأ

دب وتفا�شي������ل حياة الب�رش.  للعالق������ة بني الأ

ه������ذا ما يحم������ل على تال�شي فك������رة »النقد 

الو�شم«. ل تظل الو�شم������ة، ول يبقى الو�شم 

بد، بحي������ث يوؤكد ح�شوره  م������ع الن�ص اإىل الأ

أو يق�شيه كما كان يحدث  يف ثقافة بنية ما، ا

يديولوجي.  يف املا�شي، وخا�شة مع النقد الأ

وبالتايل فهي ت�ش������وق القول ب�رشورة التاأكيد 

اليوم على اأن »للن�������ص اأكرث من عمر، وعلى 
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القراءة اأن تعي ذلك..«

لقد �شّدد ال�شاع������ر والناقد والفيل�شوف 

الريط������اين هرب������رت ريد يف كتب������ه العديدة 

)الفن وال�شناعة، معن������ى الفن، الفن اليوم، 

الف������ن واملجتم������ع، الرتبية من خ������الل الفن، 

�شي������اء املجهولة..( على اأن الرغبة  أ�شكال الأ ا

أ�شكال �شارة  يف بع������ث ال�رشور، وحماولة خلق ا

تر�ش������ي حا�شة اجلمال فين������ا عر تذوق نوع 

نتاج الفني هو  أو التنا�شق يف الإ م������ن الوحدة ا

بداع الفني. وق������د مّيز بني  الغر�ص م������ن الإ

الفن واجلم������ال، اإذ اعتر اجلمال م�شطلحاً 

ن�شبي������اً، وظاهرة حركية متغرية من زمن اإىل 

آخ������ر، بحيث ل بد  آخ������ر، ومن جمتم������ع اإىل ا ا

للظواه������ر احلقيقية الفنية من اأن تتفتق عن 

خرى  تلك احلا�ش������ة اجلمالية يف ال�شعوب الأ

أياً كان������ت. وهكذا  خ������رى، ا ويف احلق������ب الأ

فاملبدع الت�شكيلي مثاًل كما راأى هربرت ريد 

يغلف نف�شيته باأي م������ادة ت�شل اإليه: قما�ص، 

�شفائ������ح، ورق مهمالت، ورق هدايا، اأ�شالك 
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أو اأي �شيء يخدم غر�شه يف  معدنية، نفاية.. ا

ت�شوير احلياة احلقيقي������ة الكامنة يف نف�شه 

أ�شا�ش������اً، اأكرث من ت�شوي������ر احلياة اخلارجية  ا

التي تغمرها املظهري������ة والتكلف والت�شنع. 

فالثقاف������ة يف جممل �شنوفها وعنا�رشها هي 

م������ر كما قال مالك بن نبي »الرتكيب  اآخر الأ

ربعة تراكي������ب جزئي������ة: الأخالق،  الع������ام لأ

 .
)10(

اجلمال، املنطق العملي، ال�شناعة..«

أنه لي�ص كل ما هو  هناك توافق كبري على ا

جميل فناً، ول القبح نقي�ص الفن بال�رشورة، 

مر يرتبط مبعايري ت�شود جمتمعاً  ذل������ك اأن الأ

ما يف زمن ما، وقد تختلف - ن�شبياً اأو جذرياً 

أزم������ان اأخرى، اأو يف جمتمعات اأخرى.  - يف ا

الفن عند بندت������و كروت�شي وهرني برج�شون 

أو  أولية ا مثاًل هو تعب������ري ناجم عن معرف������ة ا

بديهي������ة اأو حد�ص مبا�������رش intuition هي 

أن������ه ن�شاط عقلي  اأ�ش������اًل ن�شاط روحي، اأي ا

أ�شكال  مب������دع، بناء، مميز يتخذ �ش������كاًل من ا

التعبري ع������ن م�شاعر ومفاهي������م تتمرد على 

الكبت، فتنطلق وتت�شامى. اعترت فرجينيا 

وولف اأن الكات������ب اإذا كان اإن�شاناً حراً ففي 

مق������دوره اأن يكتب ما ي�شاء ويقيم عمله على 

أو  أما اإذا كان عبداً - ا أ�شا�ص م�شاعره ه������و، ا ا

أو ما  م�شتعبداً -  فهو يكتب ما يتعني عليه، ا

أو ب�شكل غري  ميلي������ه اخلارج عليه، مبا�������رشة ا

مبا�������رش. قد يتناق�ص هذا ال������راأي مع الراأي 

دب ابن بيئته(، واإن كان لكل  ال�شائد باأن )الأ

حوال، ل  م������ن الراأيني وجاهت������ه. ويف كل الأ

أو  أبداً اإىل انف�ش������ام املبدع احلقيقي ا �شبيل ا

انف�شاله عن احللق������ات املجتمعية املتعاقبة 

ن�شانية  �رشة وو�شولً اإىل الإ أ من الأ حوله، بدا

جمع������اء. هذا ما جعل ت.�ص. اإليوت يرى اأن 

املب������دع ل يعّر عن �شخ�شيته، واإمنا يعّر من 

خالل وا�شطة medium معينة تتزج فيها 

النطباع������ات واخلرات. هن������ا ت�شبح مهمة 

الناقد الرئي�شة هي احلكم على مدى �شدق 

التعبري ا�شتن������اداًً اإىل خرته من ناحية، واإىل 

أ�ش������د �شعوبات  تذوقه م������ن ناحية اأخرى. وا

النق������د هي جن������اح الناق������د يف احلكم على 

بداع الفن������ي باأقرب ما ميكن  أو الإ التكوي������ن ا

ح�شا�ص الغري������زي الذي �شّكل  من تث������ل الإ

ذلك التكوي������ن، والظروف الت������ي اأفرزته اأو 

واكبت������ه. وهنا نفرت�������ص اأن املبدع نف�شه اأكرث 

قدرة من �شواه عل������ى تقييم انتاجه وتقوميه 

من خ������الل ممار�شت������ه النق������د الذاتي، ومن 

خ������الل مراجعة متج������ددة تتفاع������ل عرها 

دواف������ع الن������زوع Appetencies  ودواف������ع 

النف������ور Aversions لياأتي النقد –كما هو 
ب������داع اأ�شاًل–	اإر�شاء لبع�ص هذه الدوافع  الإ

أو تل������ك، دون كبت ما يكاف������ئ الدوافع التي  ا

بداع هو عملية  أو يفوقها، فالإ مت اإر�شاوؤه������ا ا
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تن�شيق Systematization  لهذه الدوافع 

أو نفوراً.  ن�شانية، نزوعاً كانت ا الإ

دب������ي، يحت������اج الناقد اإىل  يف النق������د الأ

حاط������ة بخلفيات الن�ص وظ������روف كاتبه  الإ

ومنطلقات������ه الفل�شفية والفكرية، لكي يتمكن 

أو الغام�ص اأو اخلارج عن  من ربط املبه������ر ا

ال�شائ������د يف الن�ص مبا خفي من دوافع اإليه. 

كم������ا يحتاج الناق������د اإىل جت������اوز اأي الناقد 

اإن  ق������ال  اإذ   Buffon بوف������ون  الفرن�ش������ي 

ن�شان«، فدون انتقا�ص من  �شلوب ه������و الإ »الأ

�شل������وب يف التعبري ع������ن �شاحبه،  اأهمي������ة الأ

ولوية للم�شمون واجلوهر واملق�شد،  تظل الأ

ن�شان هو اله������دف والغاية اآخر  كم������ا يظل الإ

م������ر. كما يحت������اج ناقد الي������وم ب�شدة اإىل  الأ

حكام والتو�شيفات اجلاهزة مهما  حتا�شي الأ

ا�شت������دت قوة فر�شها، وخا�ش������ة منها اأحكام 

املدح وال������ذم املبا�رشة املقولب������ة، والتعبريات 

التقليدية عن النفعالت ال�شطحية املتعجلة 

ن�شائي������ة املك������ررة. كان حمم������د  واجلم������ل الإ

بن �ش������الم اجلمحي ق������د راأى النق������د علماً 

يف زمان������ه املتقدم الغاب������ر »ولل�شعر �شناعة 

وثقاف������ة يعرفها اأهل العل������م ك�شائر اأ�شناف 

 فاأوىل بنقاد اليوم معاملة النقد 
)11(

العل������م..«

هكذا، وا�شتح�شار قول يو�شف بن عبد الر 

أن�ص املجال�ص:  القرطبي يف بهجة املجال�ص وا

مراء اأبعدهم من العلماء، و�رش العلماء  »�رش الأ

مراء«. ناقد اليوم قمني بتذكر  اأقربهم من الأ

قول املفكر وال�شاعر والناقد �شتيفن �شبندر 

�شيلة املتحررة من كل وهم  باأن »احلقيقة الأ

ه������ي اأن العن�رش اخلالق يف الفكر والفن هو 

النطالق الرائع للروؤيا الفردية غري اخلا�شعة 

لقوالب املجتمع التقليدي������ة، لتظل حمتفظة 

بدوره������ا امل�شتك�شف الرائ������د، دون اأن تنعزل 

أ�شد ما يحتاجه ناقد  عن جمتمعها..«. ومن ا

ن�شاف والنزاهة  أة متزاوجة مع الإ اليوم جرا

والتج������رد، ل ا�شت�شهال الكتف������اء بالو�شف 

وال�رشح واملجاملة واملحاباة والت�شاوؤل وطرح 

الحتم������الت. ب������ل اإن النزاه������ة مطلوبة من 

الناق������د اأكرث مما هي الثقافة واملوهبة و�شعة 

الطالع. ناأخذ مثاًل بع�ص ما جاء يف درا�شة 

أنور اجلندي، جتاوزت الهالة  للناقد امل�رشي ا

أ�شبغت على طه ح�ش������ني، واحل�شانة  الت������ي ا

دب العربي له:  الت������ي وفرها لقب عمي������د الأ

»قالت حمطة لندن عن طه ح�شني �شباح يوم 

29 يونيو 1989: تو�شم فيه امل�شت�رشقون �شاباً 

زهر فاأوقدوا فيه �شعلة احلقد  ناقماً على الأ

�ش������الم نف�شه. وقد  زهر، ثم على الإ عل������ى الأ

تقدم لمتحان ال�شهادة العاملية و�شئل ونوق�ص 

فاأخف������ق اإخفاقاً �شديداً، وم������ن ذلك الوقت 

زهر.. ق������ال الدكتور حممد  اأخ������ذ يحارب الأ

ح�ش������ني هي������كل يف حديثه عن كت������اب )على 

أنه يدع������و اإىل مثيولوجية  هام�ص ال�ش������رية( ا
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ف�شاد العقول والقلوب من �شواد  اإ�شالمي������ة لإ

ال�شعب، ولت�شكي������ك امل�شتنريين ودفع الريبة 

�شالم ونبيه..وهذه  اإىل نفو�شهم يف �ش������اأن الإ

�شهادة من زميل درب������ه ورفيق �شباه تك�شف 

. ن�شيف اإىل 
)12(

عن الهدف املبّيت اخلطري..«

أنور اجلندي  ما اقتب�شنا من �شه������ادة الناقد ا

وقائع ذكرها عن �شلوك طه ح�شني وتعامله، 

مب������ا قد يفيد الدار�ص بعيداً عن تاأثري في�ص 

أولها اإقدام طه  املدائح والتقريظ والتعظيم: ا

ح�شني على ف�شل د. حممد اخل�رشي، زميله 

يف التدري�������ص باجلامع������ة امل�رشية –	جامعة 

نه ترج������م ون�رش ر�شالة  القاه������رة حالياً –	لأ

دي������كارت فاأثبت عدم �شح������ة ما جاء به طه 

�شتاذ حممود  ح�شني عن������ه. وثانيها ت������رك الأ

نه  حمم������د �شاكر اجلامعة، بل م�������رش كلها،لأ

مل ي�شتط������ع مواجهة طه ح�ش������ني باأن ما قاله 

ع������ن ال�شع������ر اجلاهلي هو اقتط������اع ملا قاله 

مرجليوت قبله. ثال������ث الوقائع التي اأوردها 

أثناء توليه  اجلن������دي هي رف�ص طه ح�ش������ني ا

وزارة املعارف جتدي������د عقد د. زكي مبارك 

نه خالفه الراأي، مما اأوقع مبارك يف اأزمة  لأ

معي�شية حتولت اإىل حمنة. 

ا�شتكى نبيل �شليمان من اأن الناقد يبدو 

لهثاً م������ن منهج اإىل منه������ج »ليتزيا بجديد 

أ�ش������اع ذلك الغربة  مرتج������م يف الغالب. وقد ا

بني النقاد، وبينهم وب������ني املبدعني. ومل تكن 

بداع، بدعوى  رطانة النقد ونخبويت������ه يف الإ

التجري������ب واحلداث������ة واملغام������رة و.. كما مل 

بداع ويف النقد، مبناأى عن  يك������ن ذلك، يف الإ

الف�ش������ام املتفاقم بني النخ������ب، وبينها وبني 

حميطه������ا، ف�شاًل ع������ن القح������ط والرتباك 

املناهجي واملفاهيم������ي يف امل�شتودع املعريف 

خر. ورمبا ميكن تعيني كل  م:م�شت������ودع الآ الأ

ذلك بالن�شيب الي�شري واملتوا�شع الذي لنقد 

ال�شعر عندنا، ولنقد الق�شة الق�شرية، ولنقد 

كر الذي لنقد الرواية.  النقد، وبالن�شيب الأ

أي�شاً. ولي�������ص اأمر نظر  ولك������ن: املتوا�ش������ع ا

أي�شاً  املب������دع يف اإبداعه. ويف هذا من النقد ا

ما يت�شمى بال�شهادة. باأف�شل. فمن املبدعني 

م������ن يتباهى بجهله النقدي، ومنهم من تقتل 

الرنج�شي������ة وال�شريية ما قد يكون يف �شهادته 

  
)13(

من النقد«.

وبع������د، فحاجتن������ا �شدي������دة اإىل الناقد/ 

املفكر/ املو�شوع������ي/ املو�شوعي/ اجلريء/ 

خرين.. النزيه/ الذي ينقد نف�شه قبل نقد الآ

�شفات مطلوبة للعاملني يف كل احلقول على 

اأي حال، ل يف النق������د فح�شب. ون�شدد هنا 

عل������ى اأن نقد الذات م������ن التحديات البناءة 

الهامة الت������ي يواجهها املبدع، فبهذه العملية 

بداع  على امتداد البناء ويف �شتى مراحل الإ

ميكن ممار�شة الهيمنة على العوامل النف�شية 

بداعي اأو  واملعرفي������ة التي تعي������ق البن������اء الإ
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عاقة  أق�ش������ى عوام������ل الإ ت�شوه������ه. اإن م������ن ا

حب������اط لدى املفك������ر العربي  وم�شبب������ات الإ

أو  املعا�رش م������ا يطوقه من م�ش������اع لتطويقه ا

أو تكميم  أو ا�شتئجاره ا ا�شتيعابه اأو جتني������ده ا

فم������ه، ولذلك ت�ش������كل عملية النق������د الذاتي 

متنف�شاً له، وفر�شة ملمار�شة �شلطته الذاتية 

بعي������داً عن القمع والق�������رش والحتواء.  ويف 

الوقت نف�ش������ه، اإننا نتفق مع ال������راأي القائل 

أن������ه لي�ص مبق������دور اأي اجت������اه نقدي مهما  با

أو بعزله عن �شياقاته  هج�ص بعلمن������ة النقد، ا

كافة، اإلغاء فعالي������ة حكم القيمة يف العملية 

النقدية. 

من ناحية اأخرى فاإن العتياد على تلقي 

النق������د وقبوله ركن رئي�������ص يف البناء ال�شليم 

للفرد واملجتمع معاً. كم هي جديرة بالحرتام 

مريكية الت������ي ت�شرتط لقبول  دار الن�������رش الأ

النظ������ر يف ن�رش اأي كتاب اأن تكون خمطوطته 

م�شفوع������ة مب�شتند يثب������ت اأن دار ن�رش اأخرى 

�شبق لها اأن رف�شت تلك املخطوطة ! اأي اإنها 

أياً  عمال التي �شبق رف�شها، ا ل تن�رش �شوى الأ

أ�شباب الرف�������ص ! مبثل هذا الرتقاء  كانت ا

ي�شب������ح قبول النق������د بطيب خاط������ر �شلوكاً 

طبيعي������اً، تام������اً مثلما ي�شب������ح النقد بذاته 

مر على  �رشورة ل غن������ى عنها. ل يقت�رش الأ

الكتب والكاتب، ففي جمال الفنون الت�شكيلية 

كذل������ك عل������ى �شبي������ل املثال خرج������ت حركة 

فنية بكاملها، ه������ي النطباعية، من �شالون 

أو امل�شتبعدي������ن، الذي اأقيم يف  املرفو�ش������ني، ا

ممر جانبي يف �شال������ون باري�ص لكي يعر�ص 

اللوح������ات التي رف�شه������ا القّيمون على ذلك 

ال�شال������ون، فكانت لوحة موؤ�ش�ص النطباعية 

اإدوار ماني������ه )جال�ش������ة عل������ى الع�شب( التي 

ا�شته������رت عاملياً واحدة م������ن اللوحات التي 

رف�شه������ا �شال������ون باري�������ص وعر�شه������ا ممر 

املرفو�شني اجلانبي فيه. 

ولكي ل نظل فيما بني الوليات املتحدة 

وفرن�شا، ن�شتعيد واقعة رف�ص عّبا�ص حممود 

العقاد جمموعة �شعرية ل�شالح عبد ال�شبور، 

ت�شبثاً بال�شع������ر العمودي وببحوره التقليدية، 

فكتب على املخطوطة باعتباره مكلفاً باحلكم 

عليها من جلنة ال�شع������ر عبارة باتت  �شهرية 

هي: »حتال اإىل جلن������ة النرث لالخت�شا�ص«. 

مل مين������ع هذا �شالح عبد ال�شبور من التقدم 

أبرز  دبي������ة لي�شبح من ا بثبات يف ال�شاحة الأ

اد حرك������ة التجدي������د يف ال�شع������ر العربي  روَّ

احلديث، بل و�شاحب لقب اأمري ال�شعراء بعد 

اأحم������د �شوقي. مثال اآخر ه������و العامل واملفكر 

املعا�رش الفريد جمال حمدان الذي كتب عن 

م�������رش )درا�شة يف عبقرية املكان( فرف�شتها 

دور ن�رش حكومية وخا�شة كرى، واأفلح  بعد 

جهد جهيد يف اإيجاد دار ن�رش متوا�شعة تقبل 
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ن�رشها. ومل تقّدر قيمة درا�شته العبقرية تلك 

أثناء حياته التي اأم�شاها فقرياً معدماً، اإىل  ا

اأن اغتالته جمموعة من عمالء جهاز املو�شاد 

الذي اأدرك مدى خطورة فكر جمال حمدان 

الذي ين�شف الذرائع اله�شة لنهج ال�شت�شالم 

.
)14(

العربي للغزوة ال�شهيونية
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أبو �ساور« روائي وقا�ص و�سحفي فل�سطيني. ولد يف قرية ذكرين،  »ر�ساد ا

يُّ الج������ئ فل�سطيني يف 
ق�س������اء اخللي������ل، يف 1942/6/15. عانى ما عاناه اأ

تات، وكتب جتربته هذه، وجتربة الفل�سطيني املقاوم يف كثري من  خميَّمات ال�سَّ

واية التي جتري  وايات، ومنها هذه الرِّ املق������االت واملجموعات الق�س�سيَّة والرِّ

�رسائيلي للبنان وح�ساره  حداثها يف مدينة ب������ريوت اإبَّان مقاومة االجتياح االإ
اأ

لعا�سمته يف عام 1982.

اأديب وناقد واأ�شتاذ جامعي لبناين.

العمل الفني: الفنانة مي�شون علم الدين.

❁

ò

بريوت امُلَقاِومة

يف »اآه يا بريوت« لـ»ر�شاد اأبي �شاور«

❁
د. عبد املجيد زراقط 
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 ،
)1(
واية ب������و �ش������اور، يف ه������ذه الرِّ

أ كت������ب ا

�شهادة، من ميدان املعركة، فجاءت ف�شولها 

أديٍب مقاوم عا�ش جتربة احل�شار  أنَّها بوح ا كا

واملقاوم������ة، من������ذ بدايته������ا واإىل اأن غادرت 

املقاومة الفل�شطينيَّة بريوت اإىل منفًى جديد 

يف تون�ش.

يق������ول الكات������ب يف و�ش������ف كتابته هذه: 

أثناء املعركة، وحتت الق�شف،  ».. والكتاب������ة ا

ز على  ويف حلظات اال�شتباك مع عدوٍّ يتحفَّ

يتك  ب������واب والنَّوافذ، ليقتح������م عليك حرِّ
االأ

أنَّها )�شهادة(  ة وا وكرامتك لي�شت �شهلة؛ خا�شَّ

عن النَّا�ش و�شالبتهم وحزنهم وقدرتهم على 

ن�شاين النبيل« )�شفحة  ل والتَّوا�شل االإ التحمُّ

خري(. الغالف االأ

را�شة اإىل تقدمي قراءة يف  تهدف هذه الدِّ

لهما هويَّة  وَّ
أ واية تتبيَّ فيها اأمرين: ا هذه الرِّ

مدينة ب������ريوت، املدينة املقاوم������ة لالجتياح 

الرامي اإىل اإلغائها، وجعله������ا تفقد هويَّتها، 

������ة والثَّقافة  بو�شفه������ا مدينة/ف�ش������اء احلريَّ

د والتَّن������وُّع واملتع واملقاوم������ة..، اأي  والتَّع������دُّ

بو�شفه������ا »مدينة ال ت�شبهها اأي مدينة اأخرى 

اوي  يف العامل« )�������ش. 259(، كما يق������ول الرَّ

واية، وثانيهم������ا موقعها يف بنية  يف ه������ذه الرِّ

واية ودورها يف اإنتاج فاعليتها اجلماليَّة  الرِّ

الليَّة. الدَّ

ين واأمام م�شريين بريوت بني عدوَّ

واية عتبة الرِّ

واية الغالف والعنوان  ت�شمل عتبة هذه الرِّ

والتَّ�شدير.

واية من تطريز  ن لوحة غ������الف الرِّ تتكوَّ

ر، م������ن اليمني، �شورة مقاتل  فل�شطيني يوؤطِّ

فل�شطيني ملثَّم بالكوفي������ة الفل�شطينيَّة، فال 

ائيتني بنظرة  تب������دو للنَّاظر �شوى عيني������ه الرَّ

اوية الي�رشى �شمن  نافذة اإىل البعيد، ويف الزَّ

اإطار �شورة مواطن فل�شطيني يرتدي اللبا�ص 

أ  ������ه يقرا أنَّ التقلي������دي الفل�شطين������ي ويبدو كا

ر ه������ذه ال�شورة يف �شفحة  يف كت������اب، وتتكرَّ

اخلية. الغالف الدَّ

تثِّل هذه الَّلوحة الف�ش������اء الفل�شطيني 

ر  برتاث������ه ومقاومت������ه ولجئي������ه، واإذ يت�ش������دَّ

ل دالٌّ  آه يا ب������ريوت« الَّلوحة، يت�شكَّ العنوان: »ا

يفيد احَل�������رْشَة على »َفْقد« ه������ذا الف�شاء/

أ�شئلة  الوجود الفل�شطيني يف بريوت، ما يثري ا

منه������ا: كيف متَّ ه������ذا الَفْقد؟ هل تروي هذه 

واي������ة حكايته، فتكون �شه������ادة حيَّة على  الرِّ

ر ه������ذه ال�شهادة املقاومة،  حدوثه؟ هل ت�شوِّ

أ�شباب خذلنه������ا ما اأف�شى اإىل  وت������دلُّ على ا

الَفْقد؟

يف التَّ�شدير اإ�ش������ارة اإىل اأجوبة عن هذه 

أبيات من  ن التَّ�شدير من ثالثة ا �شئلة. يتكوَّ الأ
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يب املتنبِّي ماأخوذ من  بي الطَّ عر، بيت لأ ال�شِّ

ولة احلمداين،  ق�شيدة خاطب بها �شيف الدَّ

وهو:

وم خلف ظ��ه��رك روم و���ش���ى ال���رُّ

مت��ي��ل ج���ان���ب���ي���ك  اأيِّ  ف���ع���ل���ى 

وبيت������ان لم������رئ القي�ص ماأخ������وذان من 

أن�شدها عندما عزم على امل�شري اإىل  ق�شيدة ا

وم ليطلب جندته، وهما: قي�رش الرُّ

رب دونه بكى �شاحبي، ملَّا راأى الدَّ

�����ا لح���ق���ان ب��ق��ي�����رسا واأي���ق���ن اأنَّ

��ن��ا اإنَّ عينك  ت��ب��ِك  ل  ل���ه:  فقلت 

َف��ُن��ع��ذرا من���ت  اأو  ملكًا  ن��ح��اول 

نَّ املقاومة 
أ ي�شري التَّ�شدير )�ص. 5( اإىل ا

ين: اأحدهما خارجي، وهو  كانت تواجه عدوَّ

خر داخل������ي، وهو العدوُّ  الع������دوُّ املحتَّل، والآ

ل، واملوؤيِّد له  وَّ
أ ، من نحٍو ا املتعاون مع املحتلِّ

وؤال: على  ب�شمت من نحو ث������اٍن. ما يثري ال�شُّ

عداء اأم  يِّ اجلانبني تيل، عل������ى جانب الأ
اأ

على جانب العمالء؟

أي�شاً، اإن اأ�شفنا اإليه  وي�شري التَّ�شدي������ر، ا

اوي  ������ار والرَّ احلوار ال������ذي دار بني اأبي عمَّ

نَّ م�شار مقاومة الجتياح 
أ )�ص. 239(، اإىل ا

لهما يقتطع بيت امرئ القي�ص  وَّ
أ أبرز اجتاهني: ا ا

أنَّه يرت�شي الرحيل بعدما  ل ويكتفي به كا وَّ
الأ

عب دونه، وثانيهما  ويل ال�شَّ رب الطَّ راأى ال������دَّ

وؤية: نحاول ملكاً اأو منوت  يكم������ل فتكتمل الرُّ

دونه فنعذرا، وكلٌّ من الجتاهني يرى لبريوت 

ل يرت�شي الَفْقد،  وَّ
خر، فالأ موقعاً مغايراً لالآ

مرغماً باكياً، والثَّاين يريد اأن يوا�شل القتال 

ق هدفه اأو ميوت فيُعذر. فيحقِّ

أم������ام م�شريين/  وهك������ذا تكون ب������ريوت ا

اعي اإىل  هويتني: اأولهما اأن ترُتك للعدوِّ ال�شَّ

اإفقادها هويتها وموقعها ودورها، ولتخو�ص، 

اع.  أ�ش������كالً اأخرى م������ن ال�رشِّ يف ما بع������د، ا

عي. وثانيهما اأن توا�شل مقاومة هذا ال�شَّ

اع مفتوح������ة، لكنَّ  وت������رتك نهاية ال�������رشِّ

ن ي������وؤدِّي اإىل 
اخلي������ار املقاوم ال������ذي ميكن اأ

نَّ هزمية العدو ال�شهيوين 
انت�شار ممنوع، كاأ

اوي بع������د اأن اتُّخذ قرار  ممنوع������ة. يقول الرَّ

الن�شحاب من بريوت:

ن.. مل ين�شحب العدو فنذل �شالطني  »والآ

العوا�ش������م. اإنَّن������ا نن�شح������ب فم������اذا يهيِّئون 

لنا؟!! اإنَّه������م يعرفون ماذا يعني انت�شارنا يف 

بريوت، فماذا يعني اأن ت�شمد بريوت وتطرد 

ال�شهاين������ة، ل������ذا �شاركوا.. �شارك������وا فعاًل.. 

مت..  من معرفتهم باحل������رب و.. حتى ال�شَّ

تية، اإنَّ ما ينتظرنا رهيب«. )�ص. 
يام الآ يالالأ

.)241

كان النت�ش������ار ممنوعاً، فحدث »الَفْقد« 

وما تاله م������ن اأحداث رهيبة، منها: »جرمية 

�ش������را و�شاتي������ال«. لكنَّ ب������ريوت �رشعان ما 

ا�شتعادت هويتها، وع������ادت توا�شل م�شارها 
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يُّ 
باأن تكون مدينة ل ت�شبهها اأ

مدينٍة اأخرى.

املقاومة  ف�شاء  ب���ريوت 

حراء ونب�شها/ماء ال�شَّ

قلنا: اإنَّ لوحة الغالف تثِّل 

الف�ش������اء الفل�شطين������ي. وتفيد 

نَّ هذا الف�شاء 
أ ا واية  قراءة الرِّ

كان حيِّز الفاعليَّة الفل�شطينيَّة. 

فعلى �شبيل املثال، كان يف بناية 

واحدة يف بريوت »مكتب جلي�ص 

مكتب  الفل�شطيني،  التحري������ر 

ملجل������ة اجلي������ل ودار القد�ص.. 

أي������اد، ويف الدور  أبي ا ومكت������ب ا

الكرام������ة،  �شال������ة  ر�ش������ي  الأ

وهي عبارة عن �شالة للعر�ص 

ائم للفنِّ التَّ�شكيلي، لحتاد  الدَّ

التَّ�شكيليني الفل�شطينيِّني« )�ص. 105(.

واإذ ُفِقد ه������ذا الف�شاء الفل�شطيني �شعر 

د،  نَّ الَفْقد الفل�شطيني يتجدَّ
الفل�شطينيون باأ

فيمتل������ئ �شدره برم������ل ب������ريوت وبالرتقالة 

أذنيه  الفل�شطينية، وت�شكن عينيه �شماء يافا وا

رغ������ول، ومي�ش������ي ويف داخله  مو�شيق������ى الأ

أنِت املتاري�ص  أنِت يفَّ يا بريوت. ا ب������ريوت: ».. ا

هرات،  �شب������ال والزَّ جعان، والأ ج������ال ال�شُّ والرِّ

يدات النبيالت.  أن������ِت ال�شَّ هور. ا ولوحات الزُّ

أنِت املاء«. )�ص. 268(. ا

������ة و»جمد  ب������ريوت ه������ي ف�ش������اء الفاعليَّ

القت������ال«، وه������ي امل������اء يف �شح������راء العرب 

ذاعة  والع������امل..، اإذ كانت تختلط يف مبنى الإ

الَّلهج������ات من لبناني������ةَّ وفل�شطينيَّة وعراقيَّة 

������ة.. وتنمو بني  ������ة و�شوريَّة وباك�شتانيَّ وم�رشيَّ

ل اأ�رشة  اجلميع عالق������ة اإن�شانيَّة نبيلة، فت�شكَّ

واح������دة من العرب، وم������ن املنا�شلني من كل 

اأنحاء الع������امل.. وهوؤلء ينتمون جلوهر هموم 

ها وهاج�شها وحلمها.. لفل�شطني.  ة وهمِّ مَّ
الأ

)�������ص. 18 و22 و66 و73 و87 و139 و153 

و235(.
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فف������ي بناية واح������دة اأخرى م������ن بنايات 

مات هوؤلء املنا�شلني، ما  بريوت مكاتب ملنظَّ

نَّ بريوت هي ف�شاء الفاعليَّة املقاومة، 
أ يعني ا

ولي�شت كباريهات وبنوكاً واأر�شاً للطوائف.

مان،  »بريوت �شي������دة البحر، ب������ريوت الزَّ

وار العرب مدينة  الت������ي راأى فيها بع�ص ال������زُّ

اوي هذا،  للمتع تبي������ع كل �شيء«. يقول ال������رَّ

أ�شم������اء �شوارع ب������ريوت التي تخا�ص  د ا ويعدِّ

على اأر�شها مع������ارك �شدَّ العدوِّ ال�شهيوين، 

وي�شي������ف: »هذا هو وجهها ال������ذي مل يعرفه 

الباعة وامل�شرتون«. )�ص. 75 و76(.

كان لبريوت وجه يعرفه الباعة وامل�شرتون 

ر املتع،  والذي������ن يرون يف بريوت فندق������اً يوفِّ

وهوؤلء هربوا عندم������ا فقدوا الفندق، منهم 

من �شم������ت، ومنهم من رثى، ومنهم من بكى 

وا�شتبك������ى، ومنهم من خل�������ص اإىل عر راح 

أولهما قبول طغيان  يوزِّعها داعياً اإىل قبولني: ا

أداتها اإ�رشائي������ل، وثانيهما  الق������وة العظمى وا

الطني املحلِّيني، ويف هذا  قبول طغي������ان ال�شَّ

دعوة اإىل َفْقد الفاعليَّة، وف�شائها..

لكنَّ نب�ص بريوت يبقى نب�ص املقاومة.. 

فتق������اوم اجتياح������اً �شهيونياً ي������وؤازره اأعوان 

حمليون، وي�رشف رئي�ص اأمريكا على تفا�شيله. 

نَّ 
أيام، قال حبيب باأ واية: »قب������ل ا جاء يف الرِّ

م�شكل������ة التَّموين واملاء مو�شوعة على طاولة 

الرئي�������ص ريغن. ي������ا لل�شفلة، رئي�������ص اأمريكا 

ي�������رشف على قطع املاء ع������ن اأطفال بريوت. 

نعم هذه هي اأمريكا«. )�ص. 199(.

يف  ��ة  ال��رئ��ي�����ش��يَّ ة  خ�شيَّ ال�شَّ ب���ريوت 

واية الرِّ

وهكذا تثِّل ب������ريوت، بو�شفها هذا: اأي 

حراء  ������ة، وماء ال�شَّ ف�شاء املقاومة والفاعليَّ

خ�شيَّة الرئي�شيَّة يف هذه  يف ه������ذا العامل، ال�شَّ

ات الذي  واية، وت������وؤدِّي دور العامل ال������َذَ الرِّ

ي�شع������ى اإىل مقاومة من يعمل عل������ى اإفقاده 

هويته، فيك������ون العامل املو�شوع، بقاء ف�شاء 

������ة ونب�������ص احلياة وعدم  املقاوم������ة والفاعليَّ

ناتها،  َفْقده. وتكون املقاوم������ة، مبختلف مكوِّ

عل������ى ه������ذا امل�شتوى م������ن التَّحلي������ل، ممثل 

ات يف  ������ة الرئي�شيَّة/العام������ل ال������ذَّ خ�شيَّ ال�شَّ

�شعيها اإىل الحتفاظ بهويتها.

واية، من زاوية اأخرى،  أين������ا اإىل الرِّ واإن را

نَّ 
أ يبدو لنا، على م�شت������وى اآخر من التَّحليل ا

ات الذي ي�شعى اإىل  املقاوم������ة هي العامل الذَّ

بقاء بريوت بو�شفها ف�ش������اء فاعليته، واملاء 

ال������ذي ي�شقيه يف قيظ �شح������راء هذا العامل، 

ن������ات املقاومة ممثِّل������ي العامل  وتك������ون مكوِّ

ات يف �شعي������ه اإىل حتقي������ق هدفه، وهو  ال������ذَّ

نَّ 
أ احليلول������ة دون َفْقد ب������ريوت، م������ا يعني ا

بريوت تثِّل، على ه������ذا امل�شتوى للمقاومة، 

عي  خ�شيَّة الرئي�شيَّة، اأو حمور ال�شَّ أي�شاً، ال�شَّ ا

وهدفه.
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خري ارع الأ بريوت ال�شَّ

وتب������دو بريوت، م������ن منظ������ور املقاومة، 

ألَّ تفقده، ولذا  خري الذي تري������د ا ارع الأ ال�شَّ

تتَّخ������ذ قرار خو�������ص معارك رهيب������ة. يقول 

هاً  ع اأولده متوجِّ اوي لزوجته، وهو ي������ودِّ ال������رَّ

من دم�شق اإىل بريوت:

»ه������ذه املعركة �شتكون رهيب������ة. تذكرين 

خري..  ارع الأ أ�شميت الفاكهاين)2( بال�شَّ أنَّني ا ا

وداعاً.. وداع������اً.. اإذاً يا زوجت������ي واأولدي، 

هاينة قادم������ون، ونحن ذاهبون للقائهم«  ال�شَّ

)�ص. 9(. والفاكهاين، هنا، يرمز اإىل بريوت 

بو�شفه امل������كان ال������ذي كان للمقاومة وجود 

كثيف فيه.

امل�شتح�رس:  ال��َف��ْق��د  اأم��ك��ن��ة  ���ش���ت 

لت�شت�شلم

خري« للمقاومة،  ارع الأ مثَّلت بريوت »ال�شَّ

ألَّ تفقدها كما  لهذا كان������ت حري�شًة عل������ى ا

فقدت اأمكنة لها من قب������ل، بدءاً من النَّكبة 

واخلروج من فل�شطني، مروراً باخلروج على 

هر  أثر هزمي������ة اخلام�ص من حزي������ران، ال�شَّ ا

الذي ل يُن�شى.

حالم املنهارة، اجليو�ص  »حزيران �شهر الأ

الت������ي تناث������رت جث������ث جنودها عل������ى رمال 

ال�شح������ارى، ويف �ِشع������اب الودي������ان و�شفوح 

اجلبال«.

تات، حيث العذابان:  ومروراً باأمكنة ال�شَّ

ج������ون. يقول  ع������ذاب اللج������وء وع������ذاب ال�شُّ

اوي: الرَّ

������ارة القادمة اإىل  أنا يف ال�شيَّ ������رت، وا »تذكَّ

رت اأ�شابع قدميه  التي  ب������ريوت، والدي، تذكَّ

������رت رجليه  ������ت ب�شب������ب التَّعذيب، تذكَّ اعوجَّ

الَّلت������ني ربطت������ا يف مذواد اخلي������ل يف �شجن 

اأريحا« )�ص، 10(.

عرت والدكوانه، حيث  و�شولً اإىل ت������لَّ الزَّ

م القلب )�ص،  عر ويحطِّ حدث ما ي�شيب ال�شَّ

.)155

ز القرار  مكنة، لتع������زِّ ت�شتح�������رش هذه الأ

ال������ذي اتُّخ������ذ باملقاومة وع������دم ال�شت�شالم، 

أة الفل�شطينيَّة العج������وز بل�شان  تق������ول امل������را

ة الت������ي عا�شتها: »اأوعكم  ويلة املرَّ يَّام الطَّ
الأ

أب�ش������ع من ال�شت�شالم«،  ت�شت�شلموا. ما ف�ص ا

ر قولها، يف ختام �رشدها ماأ�شاة اأ�رشتها:  وتكرِّ

نَّه بي�شتاهل�ص  »اللي بي�شت�شلم لزم ذبحه ذبح، لأ

آخ.. اإنتو م�ص عارفني  أ�ش������ه.. ا ر�شا�شة يف را

�شو رايح������ني يعملوا فيك������م اإذا ا�شت�شلموا.. 

جوزي راح وولدي«. )�ص، 155 –	157(.

ل اجلحيم حتمُّ

ب������ريوت ه������ذا املوق������ع،  واإذا، اتخ������ذت 

ناتها، املعركة  خا�شت املقاومة، مبختلف مكوِّ

اوي ه������ذه املعركة من  ر الرَّ هيبة. ي�ش������وِّ الرَّ
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خمتلف جوانبها، حيث كان لكلِّ مكوِّن/ممثِّل 

ات دوره. للعامل الذَّ

من التقى الكتَّاب يف  ففي �شاع������ة من الزَّ

اً و�شغرية  ذاعة، وهي �شيِّقة ج������دَّ غرف������ة الإ

اً، واأخذوا يكتبون، وراح املذيعون يذيعون  جدَّ

مانحني الكلمات حي������اة وروحاً وحرارة، يف 

مريكيَّة  واري������خ الأ الوق������ت الذي كان������ت ال�شَّ

تت�شاق������ط على مقربة منهم )�ص، 15 و16(. 

ذاع������ة من م������كاٍن اإىل اآخر، وبقي  ل������ت الإ تنقَّ

وت املقاوم يعلو.. ال�شَّ

واأمام الب������وارج ال�شهيونيَّة، يف كراكا�ص، 

ولدت جري������دة املعركة، فكان������ت جريدة كل 

ب������ريوت مهما كانت النتم������اءات وقد جعلت 

جاعة التي راح������ت تكتب فيها  ق������الم ال�شُّ الأ

هل ب������ريوت )�ص، 59  املعرك������ة زاداً يوميَّاً لأ

.)61	–
وعل������ى املح������اور، يف خل������ده وعرم������ون 

حف،  واملتحف، وقف املقاومون ي������ردُّون الزَّ

ويدور القتال وجهاً لوجه، وتخفق حماولت 

ن بريوت. نزال، وحت�شَّ الإ

ي�شت������دُّ احل�شار والق�ش������ف، يُقطع املاء 

والكهرباء وت�ش������ادر املوؤن، فتواجه مبولِّدات 

مع والتَّع������اون والتَّ�شحيات،  الكهرب������اء وال�شَّ

فتب������دو بريوت »�شمع������ة ت�ش������يء وترتع�ص.. 

ت�شيء رغ������م كل ما يحيط به������ا من ظالم« 

)�ص، 49(.

اوي: »نحن حما�رشون باأحقاد  وي�شهد الرَّ

عوات  وائ������ف، وبال�شهاين������ة، وبف�شل الدَّ الطَّ

ة ووزراء اخلارجيَّة، وتفاهة  لجتماعات القمَّ

ر�شال ترع������ات.. اإنَّنا ندفع ثمن  عوات لإ الدَّ

أزمن������ة النحطاط، وما دمنا  ة من ا مَّ
أ خروج ا

أنف�شن������ا لهذا اله������مِّ اجلليل..،  ق������د انتدبنا ا

حيم«. )�ص، 70(. ل هذا اجلَّ فلنتحمَّ

������ل املقاوم������ون والنَّا�������ص العاديون  يتحمَّ

والف�ش������اد..،  م������ار  والدَّ وامل������وت  الق�ش������ف 

مون التَّ�شحيات ويجرتحون البطولت،  ويقدِّ

نَّ بائع اخل�ش������ار العربي، 
أ ومن مناذجه������ا »ا

ر  الرقي������ب ال�شابق املواطن الفق������ري، قد دمَّ

ثم������اين دبَّاب������ات..«. وت�شري ه������ذه البطولت 

ق  اإىل امل�شتقب������ل ال������ذي ل بدَّ م������ن اأن يتحقَّ

عندما يُعطى املواطن اإمكانات الفعل. )�ص، 

.)146

حي������ل يف النِّهاية، كما قلنا  ولكن كان الرَّ

تية،  يَّام الآ
من قبل، وتركت بريوت لتواجه الأ

يَّاماً رهيبة..
أ وكانت ا

ة عن بريوت املقاومة �شهادة حيَّ

ر  واي������ة الوقائ������ع، وت�شوِّ تروي ه������ذه الرِّ

خ�شيَّات وهي  امل�شاهد واملواقف، وتر�شم ال�شَّ

تعمل، وينتظم هذا كلُّه يف �شياق �رشدي، يتتبَّع 

م�شار الجتي������اح، لي�ص على �ش������كل يوميَّات 

عة  ا على �ش������كل يوميات متقطِّ متتالية، واإمنَّ

ي  ياق يف م�شار خطِّ ومتداخلة، ومي�شي ال�شِّ
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ل يخل������و من تك�������رشُّ وارت������داد اإىل املا�شي، 

اوي اإىل  ف يف بيان روؤية الرَّ ليلتقط م������ا يوظِّ

ائر. اع الدَّ ال�رشِّ

ديب  واية �شه������ادة حيَّة لأ تثِّل ه������ذه الرِّ

�شارك يف املع������ارك، فكان م�ش������اركاً وراوياً، 

ة،  ������ة، ب�شيطة، حارَّ ى �شهادته بلغة عفويَّ دَّ
ف������اأ

�شق.. أنَّها الرَّ تتابع جملها كا

ح������داث التي جرت يف  اوي الأ �شهد ال������رَّ

رق املو�شلة  أبوابه������ا، ويف الطُّ ب������ريوت وعلى ا

م �شهادته ع������ن بريوت، وفرادتها  اإليها، فقدَّ

�شاته������ا و�شوارعها  �شَّ
ونا�شه������ا ومبانيه������ا وموؤ

ومعاناتهم  وبطولتهم  ومقاوميها  وحماورها 

اوي، هنا، هو املوؤلِّف نف�شه،  الفظيعة.. فالرَّ

يروي ما يعي�شه ويعانيه، ول يوكل الق�صُّ اإىل 

راٍو اآخر اإلَّ يف حالت احلوار.

تق������اوم ب������ريوت »الَفْق������د«، َفْق������د ف�شاء 

مكانات  ������ة/ املقاوم������ة مبختل������ف الإ الفاعليَّ

نَّ الَّذين عا�شوا »جحيم« 
أ املتاحة لها، وتثبت ا

الجتياح واحل�ش������ار.. ميكن اأن ينت�رشوا اإن 

أتيح������ت لهم فر�ص الفع������ل، وقد حدث هذا  ا

النت�شار فعاًل ع������ام 2000 وعام 2006 يف 

ويل  اع الطَّ مرحلتني تاليتني من مراحل ال�رشِّ

هيوين. مع الكيان ال�شُّ

وتبق������ى النِّهاية مفتوح������ة، وتظلُّ بريوت 

املدينة الفري������دة املقاومة لكلِّ من ي�شعى اإىل 

جعلها مدينة اأخرى ل ت�شبه بريوت.

واية نوع اأدبي ل يزال يف  نَّ الرِّ
أ واإذ نعلم ا

داً  نَّ ل �ش������كل نهائياً وحمدَّ
أ ط������ور التَّكوين، وا

آه يا بريوت« رواية تروي �شرية  نَّ »ا
أ لها، نرى ا

بريوت املقاوم������ة متَّخذًة �ش������كاًل جديداً من 

واية. أ�شكال الرِّ ا

الهوام�ش

ر�صاد اأبو �صاور، اآه يا بريوت، بريوت: املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر، الطبعة اخلام�صة، 2001، القتبا�صات، من   -1

واية تو�صع بني قو�صني يف املنت. الرِّ

الفاكهاين: �صارع يف بريوت كان للمقاومة الفل�صطينية وجود كثيف فيه.  -2

¥µ



�لعـــــــــــــــــــدد  563    �آب  2402010

أ�شا�شه م������ا نتج عن الك�شوف  امل�شكل������ة -غربيا- تب������دو من واقع تاريخي، ا

بي�ض فيما بعد املحيط، فالربتغاليون ي�شلون  اجلغرافية وامتدادات العقل الأ

مريكية 1492م،  �شبان يكت�شفون القارة الأ �شواطئ اأفريقيا الغربية 1044م والإ

أنغول- غينيا-  وه������ذا ما �شهل لهم جتارة العبيد بل �شوغها، فكانت اأفريقيا )ا

غن������ى. اأما بريطانيا فتدخل جت������ارة العبيد 1562م عن  الكونغ������و( جمالهم الأ

طريق القرا�شنة، ثم متار�ض بيعهم يف جزر الهند الغربية )خليج املك�شيك(.

 

اأديب وناقد �شوري

العمل الفني: الفنان �شادي العي�شمي

❁

ò

اغرتاب الزنوجة يف غربهم

�انتما�ؤها يف �رشقنا

❁
د. �صالح الدين يون�س
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أم������ا اأول �سحن������ة عبيد عل������ى �سواحل  وا

اأمريكا ال�سمالية فكانت 1619م، ويف الفرتة 

الواقع������ة م������ا ب������ن 1680م و1786م باعت 

اأمري������كا  يف  بريطاني������ا 200.000 زجني������اً 

ال�سمالية، بينم������ا دخلت اأمريكا �سوق العبيد 

يف الفرتة الواقعة بن 1720- 1808م حيث 

ابتاع������ت 14000000 عب������داً ون�رشته������م يف 

أّن اّلذين ماتوا غري  مريكية، علماً ا املزارع الأ

ح�ساءة، وال�سبب التاريخي  م�سمولن بهذه الإِ

يف ت�سخ������م هذا الرق������م هو اإب������ادة ال�سكان 

أباد البي�ض يف  �س������اء )الهنود احلمر( اإذ ا
الأ

أباد  اأمريكا ال�سمالية ثمان������ن مليوناً، بينما ا

�سبان والربتغال من الهنود احلمر �سبعن  الإ

مليوناً يف جنوبها.

وبعيداً عن تاري������خ امل�سكلة وانتظاماً يف 

دباء الزنوج  أّن الأ دب الزجني نرى ا م�سكلة الأ

يف مرحل������ة م������ا قب������ل الق������رن الع�رشين كان 

بداع  حلمهم م�سخ�ساً بالبقاء والوجود ل بالإ

أو نرثاً، لكن احللم باملواطنة ظل قائماً  �سعراً ا

وانتقل من طوره احلبي�������ض اإىل املعلن، ومن 

دب املنت������ج- يف اأعّمه- �سفوياً،  هن������ا كان الأ

ومنذ الن�سف الثاين من القرن الثامن ع�رش 

دب املكتوب،  اأخذ العبيد ال�س������ود ينتجون الأ

أ�سماء عديدة يف ه������ذا الطور اأهمها  وثم������ة ا

)لو�سي تريي 1746- جوبيرتهامون 1760- 

بريت������ون هام������ون 1760- فيلي�س������ي ويتل������ي 

1776- غو�شت������اف فا�ش������ا 1789( وه������وؤلء 

دبية مل  اأمريكي������ون اأفارقة، لك������ن اأعمالهم الأ

أو العرقية اإل  تكن تعك�ص اأحالمهم الفردية ا

بالقدر الذي يت�ش������وره البي�ص ويفرت�شونه، 

فتكتب ويتل������ي ق�شيدة حتت عنوان ت�شبيحة 

اإىل ال�شباح:

 يا ربة الفجر �شالمًا واألَف حظ طيب 

 اأي ر�شيف �شيعرب م�كبك ال�شم�ات املقنطرة 

 ال�شبح يفيق، ووا�شعًا ميد اأ�شعته 

 اأيتها احلراج الظليلة اأَعر�شي قامتك املخ�ش��رسة 

لتدراأ �شاعَرك من النهار الالفح 

 كالي�بي اأيقظي القيثارة املقد�شة 

بينما تروح اأخ�اتك اجلميالت اإىل النار املبهجة 

ك�اخ الريفية، الزوابع، ال�شماوات املرق�شه   الأ

)�(
 يف اأفراحها كلها ت�شعد من �شدري

واأما النظرة اإىل الزجني يف اأمريكا فقد 

اقرتن������ت بالتجارة يف م������زارع القطن، وقبل 

م�شكل������ة العمل يف املزارع عل������ق يف الذاكرة 

بي�ص م������ن تعاليم العهد  اجلمعي������ة للعقل الأ

الق������دمي، حيث ت������رى تلك التعالي������م اأن لعنة 

�شود، هذا املرياث  ن�شان الأ ت�رشي يف عروق الإ

نكليز  �شاهم يف تغذية ال�شبان والرتغال والإ

لي������رر اإبادة الهنود احلم������ر، ورغم اأن الفكر 

عراق  البيورتي������اين قد حاول اأن ي������رى يف الأ

خ������رى م������ا يوؤهله������م للتعاي�ص م������ع العرق  الأ

بي�ص اإل اأن ح������ب الرثوة والمتالك عند  الأ
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النكلو�شك�شون كان م�رشوعاً يتجاوز التعاليم 

الديني������ة، فبعد اإبادة الهنود احلمر كان لبد 

من اإحالل العبيد مكانهم ل من موقع ثقايف 

أدبياتهم هذه  ا�شتعالئ������ي- اإذ ل يوج������د يف ا

امل�شكلة حينه������ا- اإمنا كعبيد عمل يف مزارع 

الق�شب والقطن..

أق������ل  وروبي������ون ا ومل يك������ن الكاثولي������ك الأ

ح������دة م������ن النكلو�شك�ش������ون فق������د مار�شوا 

ب������ادة يف جزر الكاريبي وج������اوؤوا بالعبيد  الإ

�ش������الء، ومل تتبلور فكرة  بدلً من ال�شكان الأ

الزنوج������ة اإل يف ف������رتة متاأخرة، حلظة تت 

عراق التي ا�شتوطنت القارة  امل�شادمة بني الأ

مريكية حيث ا�شتعاد كل عرق خ�شو�شيته  الأ

�شلي������ة حاماًل مع������ه ثقافته������ا، ومن هنا  الأ

خرج بع�ص �شع������راء الكاريبي املغمورين، ول 

فريقية، فمن اأفريقيا  �ش������ول الأ �شيما من الأ

الو�شط������ى كان ال�شاعر انفوجي، وكذلك كان 

آ�شيب������ي يف نيجرييا، اإذ كتب روايته  �شيبونكا ا

�شياء( وهي يف مرحلة  املعروفة )تداع������ي الأ

ما قبل التن�شري. تلك املرحلة التي جلاأ اإليها 

بي�������ص وهي تعليم اللغة ثم تن�شريه  العقل الأ

)اأي الواف������د( ثم اإعط������اوؤه ا�شماً يغاير ا�شمه 

احلقيق������ي كما فع������ل روبن�شون ك������روزو مع 

الزجني »فرايدي«.

بي�������ص من تن�شري  وقد عان������ى العقل الأ

امل�شلم������ني وم������ن تعليمهم لغة تزي������ح لغتهم 

الوطنية، ومن هنا يق������ول وول ديورانت: »ل 

�شالم« وهذا ما اأكده املوؤرخ  ميكن اخرتاق الإ

فيليب حت������ي اإذ يقول: »اإن فك������رة التوحيد 

اخرتقت العظم عند امل�شلم، ون�شبة النتحار 

عن������ده اأقل من اأي ن�شب������ة اأخرى..« واإذا كان 

نكليزية  التن�ش������ري وتغيري ال�شم وتعليم������ه الإ

م������ر جت������اوز ذلك اإىل  والفرن�شي������ة ف������اإن الأ

اعتبارهم )الزن������وج( لعنًة دينيًة لبد لها من 

لعنة طبقية.

وتبدو م�شكلة ال�شود ظاهرة لدى الكاتب 

ن الكت������اب البي�ص ذوو  بي�������ص وذل������ك لأ الأ

رث ثقايف عري������ق ميتد من القرن اخلام�ص  اإِ

قبل امليالد يوناني������اً. رومانياً. مروراً بع�رش 

النه�ش������ة. ومن قب������ل الك�ش������وف اجلغرافية 

�ش������الح الديني ومن بع������ُد ع�رش العقل  والإ

نوار وع�رش ال�شناعة.. اإىل حلظة  وع�رش الأ

مريك������ي والت ويتمان  الكتاب������ة، فالكاتب الأ

 كيف يك������ون املزاد على �������رشاء العبيد 
ّ

يَُب������ني

ولكن �شمن ن�شق وح������دة الوجود، ومن دون 

�شود، ورغم اأهمية  اأن يوجه اإدانة للعن�رش الأ

أنه مل ي�شتطع اأن يتبني  هذا ال�شاعر الناقد اإل ا

)2(
عن عمق ق�شيتهم. 

مريك������ي ال�شهري وليم  أم������ا الكات������ب الأ وا

فوك������رن فقد تبن������ى ق�شية ال�ش������ود، لكن من 

خالل عالقة البي�ص بهم، تبناها ب�شكل حاد 

وماأ�ش������اوي، واإن التبن������ي ذاك يندرج �شمن 
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املجتمع  تركيب������ة  اإىل  نظرت������ه 

هلية  الأ بعد احلرب  مريكي  الأ

ع�������رش19(  التا�ش������ع  )الق������رن 

وعلى الأخ�ص يف عهد الرئي�ص 

)3(
مريكي لينكولن.  الأ

ويب������دو اأن عه������د لينكولن 

قد بداأت فيه حركات احلقوق 

املدنية، ورغم اأن هذه احلقوق 

كانت �شع������ارات يف البداية، اإل 

اأن فك������رة حترير العبيد مل تكن 

من اأجل احلري������ات املزعومة، 

اإمن������ا كان������ت نتيج������ة الث������ورة 

ال�شناعي������ة يف ال�شم������ال، واأما 

اجلنوب فكان يعتمد امل�شاحات 

»القطن«،  الوا�شع������ة  الزراعية 

ومن هن������ا كان ال�شمال يحتاج 

خلامات اجلن������وب ولليد العاملة فيها، رافق 

أدبية لل�شود مهمة اأهمها رواية  هذا اأعم������ال ا

ك������وخ العم »توم« للكاتبة هربرت بيت�رش �شتو، 

وكانت اجلمعي������ات املدنية حتاول خلق هذا 

املناخ لتحرير العبي������د، واجلنوب يف غالبية 

كاثوليكية تواج������ه غالبي������ًة بروت�شتانتية يف 

ال�شمال، رافقه������ا ظهور اأ�شوات جديدة عر 

رعي������ل من الكتاب اجلدد، وكانت »الزنوجة« 

�شود يف املجتمع  �شا�شي: كيف يكون الأ الهم الأ

مريكي ؟!، وراحت ه������ذه امل�شكلة تفر�ص  الأ

نف�شه������ا على روؤيا املوؤل������ف يف الرواية وعلى 

خ�ص عند فوكرن )نور يف اآب- اأغ�شط�ص(  الأ

وثمة جتربة جوكري�شتيني������ا اإذ يراقب ولدة 

الطف������ل وي�شع������ه يف امليتم ث������م يراقب كيف 

ترتج������م )لعنته( يف الواقع، فالطفل يجوع ثم 

�شنان وهو  يت�شل������ل يف الليل فياأكل معجون الأ

ذو طعم حلو، فيمر�ص، يف الوقت الذي كانت 

في������ه م�شوؤولة التغذية مع �شديقها )يف و�شع 

�شفاق عليه ازدادت له  جن�ش������ي( وبدلً من الإ

نه راآها يف حالة زنى. ا�شطهاداً لأ
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وم������ن ناف������ل الق������ول: »اإن كان من ف�شل 

أنهم  دب النكليزي فهو ا مريكان عل������ى الأ لالأ

أنزل������وا فك������رة »الرتاجي������دي« م������ن امل�شتوى  ا

امليتافيزيق������ي اإىل الفيزيقي، ويظهر هذا يف 

رواية /ال�شخب والعن������ف/ لفوكرن، ويظهر 

آرثرميلر )�شيوعي  أي�ش������اً يف امل�رشح على يد ا ا

أُونيل  يهودي( وكذل������ك يظهر عند لوج������ني ا

�شا�شية  وليام������ز، بينما ترك������زت النظ������رة الأ

عن������د هريم������ان ميلفل اإىل التوت������ر بني فكرة 

ن�ش������ان، ويف معظم كتاباته  له العري والإ الإ

ثم������ة حالة �رشاع بني ذينك الوترين، فتنتهي  

ن�شان. املعركة دائماً بخ�شارة الإ

أل������ة عند وليم فوك������رن فلي�شت  أم������ا امل�شا ا

ن�شان  م�شاألة الكون واهلل، اإمنا هي م�شاألة الإ

ر�������ص )�������رشاع ال�شم������ال واجلنوب  عل������ى الأ

هلية  يف اأمري������كا(. حت������ت تاأثري احل������رب الأ

وانهيار القيم املوروث������ة وخا�شة لدى اإقطاع 

مريكية اأخذت- يف  اجلنوب، ويف ال�شينما الأ

بدايات ال�شبعينيات- ق�شي������ة ال�شود تتبلور 

همية  فظهر ممثل������ون على م�شتوى م������ن الأ

أ�شود  )�شيدين بواتييه( يف هذا الفيلم ممثل ا

اآخر»�شبين�رش تري�شي« يريد اخلطوبة من فتاة 

بي�شاء.. والدها متنور يوؤمن بامل�شاواة، ولكن 

عن������د مواجهته الواقعة يقبله م������ع العائلة.. 

واأَ�رش على خطوبته������ا ب�شكل عادي »النهاية 

ال�شعيدة« والفيل������م مار�ص ت�شطيح امل�شكلة.. 

وبعد الفيل������م بداأت حركة احلق������وق املدنية 

ون�شط������ت حركة الغتي������الت »مقتل مالكوم 

ن فثمة  أم������ا الآ اإك�������ص« و»مارتن لوثر كينغ« ا

�شود وكذلك دانزل  مورغان فرمين املمثل الأ

وا�شنطن اللذان خدما الق�شية ال�شوداء على 

�شود يف حني كان الكتاب  ن�شان الأ طريقة الإ

البي�ص يرونها من منظورهم، فتاأويل فوكرن 

يف الرواي������ة جلوكري�شتيان املخ�شي واملتقول 

أ�شود  بي�ص فيه عرق ا أنه هو امل�شيح، هذا الأ ا

من جده، وه������ذا كان كافياً ليُخ�شى ويقتل، 

ويف روايته »ال�شخب والعنف« ثمة �شخ�شية 

»ول������رني«، وهي مبثاب������ة الك������ورث اليوناين 

)�شاهدت البداية- �شاهدت النهاية(. ف�شور 

اآلم ال�شود �شبهها باآلم امل�شيح.. 

العق������ل  ذكرن������ا-  كم������ا  كان-  ف������اإذا 

النكلو�شك�ش������وين يرى يف ال�ش������ود لعنة فاإن 

الكنائ�������ص قد اختلفت وجهات نظرها فيهم، 

فالبيوريتانيه والروت�شتانيه تريان اأن التوراة 

هي كلمة اهلل، وقد قال مارتن لوثر ): كلمة 

اهلل يف العهد القدمي(.

مريكي هريم������ن ميلفل  أم������ا الكات������ب الأ ا

فقد اأن�شفهم ع������ر اإ�شارات يف روايته موبي 

دي������ك، فثمة واحد من ج������زر البولينز كويج 

)عرق خلي������ط متوح�������ص(، ع������رق.. البطل 

اإ�شماعي������ل التوراتي يلتح������ق بالعامل امل�شيحي 

�شا�شي ه������و توتر العالقة بني اهلل  أ الأ )املبدا
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ن�ش������ان(.. يكت�شف اأن العامل امل�شيحي غري  والإ

م�شيحي، واإمنا امل�شيحي احلقيقي هو الوثني 

أما اإدوارد  اأو غري املنتم������ي اإىل امل�شيحي������ة، ا

�شود  �شعي������د فقد تطارح م�شاألة كيف جنح الأ

مريكية ومل ينجح يف  يف الكتاب������ة النقدي������ة الأ

أ�شود، ومن املعروف اأن  مريكية اأي ا الرواية الأ

لت  الزجني جنح يف املو�شيقا وخا�شة يف الآ

الفردي������ة التي ت�شليه وه������و يعمل يف املزارع، 

وكان اأ�شحاب مزارع القطن ي�شجعونه على 

ذلك لي�شليهم كما ي�شلي نف�شه، وبعد احلرب 

أوليز، وهناك بداأت  هلية جتمعوا يف كيتو ا الأ

مو�شيق������ا اجلاز، واجلدير ذك������ره اأن بع�شهم 

آرثر  جنح يف »امل�رشح« ك������� اأوغي�شت ول�شن، وا

ميلر.

 اإن ُم�شكلة الكتاب الزنوج لي�شت م�شكلة 

آليات البي�ص( بل هي عن�رشية،  كونية )عر ا

فقد خ������رج ن�ش������ق م������ن ال�شع������راء والكتاب 

كاأوغي�شت ول�ش������ون )كاتب م�رشحي(، وخرج 

�شعراء وكتاب ق�ش������ة تراوحت اأعمالهم بني 

�شود وبني اإثبات خ�شو�شية  تاأكيد اإن�شانية الأ

أنها خلفية ح�شارية  الكتابة ال�ش������وداء، على ا

مريكية  �شهام يف احل�شارة الأ قادرة عل������ى الإ

)البح������ث عن الهوي������ة(، فال�شاع������ر الزجني 

لجن�شت������ون هي������وز ي������رى يف ق�شيدته )عن 

�شود م�شارك اأ�شيل   اأن الع������رق الأ
)4(

نهار( الأ

يف بناء احل�ش������ارات القدمية وخا�شة فيما 

بني النهري������ن وح�ش������ارة الفراعنة، فمعظم 

الكتاب ال�شود قدم������وا امل�شاألة كاإدانة للرجل 

مريك������ي، فتظهر يف  بي�������ص وللمجتمع الأ الأ

أة �شوداء ت�شنع  دبي������ة امرا عمال الأ اإحدى الأ

لبنه������ا بطاقة �شمان اجتماع������ي لتعلمه يف 

املدر�شة تقول بعد اأن ا�شتخفوا به: »هذا من 

 لكنه اإن�شان«.
ّ
أنه غبي دم وحلم ويبدو ا

أي�شاً ثمة فيلم  مريكي������ة ا ويف ال�شينما الأ

)احذر من جاء اإىل الع�شاء(، �شاحب الفيلم 

أ�ش������ود، الفيلم �شن������ع يف ال�شتينات  اأمريكي ا

تثل������ت فيه فك������رة اخليانة وه������ي اأن تتقبل 

�شود،  فك������رة ال������زواج زواج البي�شاء م������ن الأ

أبعد من اأن ت�شخ�ص الق�شية بالزواج  مر ا والأ

أو بالبعد الف������ردي. لكنها اإ�شارة اإىل م�شكلة  ا

يبدو اأن حلها ياأتي على مراحل، ففي القرن 

أ�شود تعلم  الثامن ع�رش )اأولد اأوكيانو(. عبد ا

النكليزية، ك�شب حريت������ه من العمل واللغة، 

كت������ب مذكراته عن اآلم الزن������وج والعبيد ثم 

ا�شرتى مزرع������ة يف الكاريبي ثم �شغل العبيد 

بي�ص.. فيها وباآليات املالك الأ

بداعات  أه������م اإِ  ويبق������ى ال�شعر الزجني ا

مريكي لجن�شتون هيوز ينتظم  الزن������وج، فالأ

يف بنية التاريخ احل�ش������اري لكحالة فردية 

مّن������ا كبنية عرقية لها م������ن اخل�شو�شية ما  اإِ

يوؤهله������ا لتكون �رشي������كاً يف الفعل احل�شاري 

ول ول �شيم������ا فع������ل الزراع������ة اإىل الطور  الأ
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أنهار  أربعة ا ال�شناعي الراهن، متخذاً م������ن ا

كرى يف اجلغرافيا الب�رشي������ة رمزاً مل�شاركة 

�ش������ود يف العم������ل عل������ى الرتقاء  الع������رق الأ

نهار مل يتخيلها  والتقدم الب�رشيني، وه������ذه الأ

املي�شي�شيبي-  الني������ل-  )الف������رات-  اعتباطاً 

الكونغو( فقد وجدها اأقدم البوؤر احل�شارية. 

وىل، وهذا ما  وحولها قام������ت احل�شارات الأ

أّهله ليكون م�ش������اركاً يف احل�شارة والتاريخ  ا

راّداً بذل������ك على العقل الأجنلو�شك�شوين باأن 

بي�ص- هو امل�شوؤول  �شود- كم������ا الأ العقل الأ

ول. يقول: عن احل�شارة منذ الفعل الأ

لقد عرفت اأنهارًا قدمية قدم العامل واأكرث. قدمًا من �رسيان 

»الدم« يف اأوردة الب�رس 

نهار
أ
لقد اأ�شبحت روحي عميقة كال

لقد اغت�شلت يف نهر الفرات عندما كان الفجر فتيًا

لقد بقيت ك�خي قرب نهر الك�نغ� الذي هدهدين للن�م

هرام ف�قه
أ
لقد اأطللت على نهر النيل و�شيدت ال

لقد �شمعت غناء نهر امل�شي�شبي عندما ذهب ابراهم لينك�لن

نازًل اإىل ني�اولينز وراأيت �ش�ر النهر امل�حل. ي�شبح ذهبيًا 

عند الغروب

لقد عرفت اأنهارًا- اأنهارًا قدمية داكنة

نهار.
أ
لقد اأ�شبحت روحي عميقة كال

وحتى تبقى ق�شي������دة )هيوز(. جزءاً من 

دب، كما اأدخل نف�شه بو�شفه ممثاًل  تاريخ الأ

للزن������وج يف التاريخ التاأ�شي�ش������ي للح�شارات 

القدمية. فاإن اتخ������اذه ال�شعر و�شيلة للتاأريخ 

موؤ�رش عل������ى اإدراكه لقيمة الف������ن يف تخليد 

ع������راق الب�رشي������ة واإجنازاته������ا احل�شارية  الأ

املتمّيزة.

 )�شوري( يدعى حممد 
ّ
وثّمة �شاعٌر حملي

الفرات������ي يعي�ص بني اأح�ش������ان نهر الفرات. 

أن�شد النهر ق�شيدًة منها: ا

 ذاك نهر الفرات فاحب الق�شيدا

فريدا معنى  اخلل�د  ج��الل  من 

�شل�شبيل ع���ن  ل��ل��ح��ي��اة  ب��ا���ش��م��ًا 

ك���ّل���م���ا ذق����ت����ه ط���ل���ب���ت امل����زي����دا

ن��ح��ن ق��ت��اله يف ال��ه���ى وق��دمي��ًا

آب���اءن���ا واأ���ش��ب��ى اجل����دودا ���ش��ّف ا

وخ���������ري���������ٍر ك��������اّن��������ه زف�������������راُت

ت�شعيدا �شّعدت  ق��د  حم��بٍّ  م��ن 

�شعٍب كّل  ح���راَر يف  الأ حّيي عّني 

اجل��ه���دا وح��ّي��ي  للعال  ن��اه�����سٍ 

مل يقَو اخليال املحلّ������ي ل�شاعٍر ذي ثقافة 

اأحادي������ة اأن يخرج من الغنائية، فاأنا ال�شاعر 

متكل������ٌم، والعامل الطبيع������ي م�شتمٌع، واملجتمع 

غائب، فلم يربط ب������ني النهر وتاريخيته، ومل 

ميتّد خياله باجتاه املثاقفة بني ال�شعوب على 

اختالفه������ا اّلتي عا�شت عل������ى امتداد النهر، 

واأفعالها احل�شارية من حوله، وعلى الرغم 

 بتع������ّدد املراحل 
ٌّ
أّن النهر املذكور غني م������ن ا

التاريخية التي مّر به������ا. اإل اأن ال�شاعر هنا 

ل يعي�ص تلك الق�شّي������ة، اإمنا يريد اأن يكون 



ها يف �رشقنا اغرتاب الزنوجة يف غربهم �انتما�ؤ

247 �لعـــــــــــــــــــدد  563    �آب  2010

�شاع������راً ينظم الكالم وفق ج������دوٍل مو�شيقي 

خري ت�رشب من  مّتف������ق عليه، ويف البي������ت الأ

ثقافة مرحل������ة ال�شّتيني������ات ال�شيا�شية، لكّنه 

مقطوع الدللة عن الق�شيدة.

�شلي  و من حماولة هيوز القب�ص على الأ

يف التاري������خ وحماولته اإثب������ات العمق للفعل 

ر�ص  نهار. نعاين يف الأ �شود على �شفاف الأ الأ

لي������وت 1867 - 1902 �شورة نهر  اليب������اب لإ

التامي������ز �شم������ن اإ�شكالية املا�ش������ي الرتاثي 

املجيد مع احلا�رش املنحدر.

تتنزه احل�ريات على �شفافه 

و تركب الق�ارب 

ج� بحري اأ�شط�ري. 

و فج������اأة نقلن������ا اإليوت اإىل من������اخ القرن 

الع�رشين قائاًل: 

هربت احل�ريات من دون اأن ترتك لها عن�انًا 

�شفلت والقاذورات واجلرذان  النهر يطف� عليه القار والإ

فرمزية النه������ر خمتلفة هن������ا عنها عند 

هيوز، فاإليوت لي�ص عن������ده م�شكلة التاأ�شيل 

أم������ام م�شكل������ة الرتقاء  يف الوج������ود، لكن������ه ا

أنها  والتق������دم، فق������د نظر اإىل اأمري������كا على ا

وط������ن بال تراث، وهي به������ذا ل ت�شاعد على 

الكتابة.. هاجر اإىل بريطانيا و�شار مواطناً 

اإجنليزياً، رافق ذلك حتوله من الروت�شتنتية 

اإىل الكثلكة« اإذ ل يوجد عند الروت�شتانت- 

أيه- قيم تعبدي������ة روحية كما يف الكثلكة،  برا

أنا كاثوليك������ي يف الدين  وم������ن هنا ق������ال: ) ا

دب( فالكثلكة تبدو غراماً  كال�شيك������ي يف الأ

أو تراثياً.  فنياً اأكرث منها غراماً دينياً، ا

جنليزي رود يارد كيبلينغ  واأما ال�شاعر الإ

مريكان حتت  فقد نظم ق�شيدة موجهة اإىل الأ

بي�ص( يوؤ�ش�ص فيها  عنوان )عبء الرج������ل الأ

نكلو�شك�شوين مل�شتعمرات  لروؤية ال�شاع������ر الأ

اململكة املتحدة يف ال�رشق ول �شيما يف الهند 

وعا�������ص فيها �شطراً من حياته. تويف 1936م 

وهو فيكتوري اللغة والثقافة:

بي�س فلتتابع بعبء الرجل الأ

ابعث بخرية اأبنائك للمنفى

لتخدم حاجات اأ�رساك.. لتخدم حتت عبء 

ثقيل

�شع�بًا حمتاجة وجاحمة وكئيبة

اأن�شاف �شياطني واأن�شاف اأولد

بي�س ب�شرب وبال جزع ولتتابع بعبء الرجل الأ

رهاب ولرتاقب  لتك�شف الغطاء عن تهديدات الإ

عر�س الكربياء بخطاب �رسيح وب�شيط

اأو�شحته مئات املرات لتف�ز بفائدة اأخرى 

ومك�شب اآخر

بي�س وحت�شد املكافاأة فلتتابع بعبء الرجل الأ

ل�ن اأولئك الذين جعلتهم اأف�شل حاًل. اأولئك 

الذين حميتهم

�رسخات الرعاع )احل�ش�د( الذين كيفتهم للن�ر 

ببطء
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ملاذا حررتنا من اأ�رس الليل امل�رسي املحب�ب 

يام  بي�س ولتنته من الأ فلتتابع بعبء الرجل الأ

ال�شبيانية

والغار الذي قدم بخجل واملديح اخلايل من 

ال�شغينه

ن لتبحث عن رج�لتك فلتاأت الآ

عرب كل ال�شن�ات اجلاحدة بهدوء بارد وحكمة..

)�(
بحكمة معا�رسيك 

فمعظم ال�شع������راء ال�شود الذين ولدوا ما 

ب������ني 1900- 1918 ما تزال العبودية ت�شكل 

ذاكرتهم البعي������دة و�شيكولوجيتهم، فال�شاعر 

الغوياين »داما�ص« ي�شتح�رش م�شكلة ال�شاعر 

�شود مع العبودية: الأ

كل واحد من اأيامي ينظر اإىل اأَم�شي

بعينني وا�شعتني تدوران بحقٍد. بعاٍر

وما تزال احلقيقة حالة ما�شّي امل�شع�قة من 

�رسبات حبال معّقدة، من اأج�شاد مكل�شة من 

اإ�شبع القدم حتى الظهر املكل�س

حمر ذي  من اللحم امليت ب�شبب احلديد الأ

الدفعة النارية

من اأذرع تك�رست حتت ال�ش�ت الذي ينفلت 

)�(
مطلق ال�رساح 

وكذلك كت������ب »بريار« الهاييتي م�شتذكراً 

ر�ص كلها: قرون العبودّية على �شطح الأ

مثلي غالبًا اأنت ت�شعر بت�شلب

ي�شتيقظ بعد قرون قاتلة

)�(
وجروح قدمية تنزف يف حلمك 

�شود يتحول  ومن الوا�شح اأن ال�شمري الأ

اإىل قل������ق تاريخي، فالزن������وج- على اختالف 

ر�ص- ذوو ذاكرة جمعية  اللغات وال�شعوب والأ

موحدة، رغم تفا�شلهم لغة و�شيا�شة، وهذا ما 

�شهل انتقال امل�شاألة الزجنية من و�شع عرقي 

اإىل و�شع طبقي، لتنتظم امل�شاألة الزجنية يف 

بنية الث������ورة العاملية، يقول جان بول �شارتر: 

�ش������ود اإىل جتربته الرئي�شة 
)فعندما يرتد الأ

تتك�ش������ف له يف بعدين: اإنه������ا يف وقت واحد 

ن�شاين،  القب�������ص احلد�شي على ال�������رشط الإ

وذك������رى ما تزال طرية ع������ن ما�صٍ تاريخي. 

هن������ا اأفكر يف با�شكال الذي مل يكل عن تكراٍر 

ن�شان كان ت�شكياًل لعقالنياً من  موؤداه: اإن الإ

)8(
امليتافيزيقيا والتاريخ(. 

ن�ش������ان قادماً- عر التف�شري  واإذا كان الإ

امليثولوج������ي- م������ن الطمي- فه������ذا ل يعني 

أي�شاً باملقابل  عظمة اخللق و�رشه، ول يف�رش ا

أن������ه من �شنيعة الغيب، وق������د اأكد �شارتر اأن  ا

أو انزاحت  بي�ص قد اهتزت ا ن�شان الأ أبوة الإ ا

بعد ث������ورات 1848 التي اأف�ش������ح عنها بيان 

اإجنلز ومارك�ص، وبعد هذا ت�شبح ا�شتعالئية 

بي�ص عل������ى امل�شتوى نف�شه كاأنها  ن�شان الأ الإ

مل امل�شيح������ي، ومن هنا نق������ول مل تكن  م������ن الأ

�شود، كما زعم  اخلطيئة ال�شوداء من �شنع الأ

�شارتر فالفالحون الفرن�شيون 1789 تذكروا 

أنهم ما يزالون حتت تاأثري الرعب القادم من  ا
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حرب املئة عام. اإذ اإنه ل ميكن التوفيق بني 

امل�شيحية وال�شتعم������ار، وقد ا�شتعاد ال�شاعر 

�ش������ود »�شيزي������ر« اأزمنة البوؤ�������ص ال�شوداء  الأ

وتاريخية املعاناة البدنية. يقول:

اأنت تنتظر النداء التايل 

التجيي�س املحت�ّم

 فتلك احلرب التي هي حربك مل تعرف �ش�ى 

الهدنات 

ّن لي�س ثمة اأر�س مل يف�س عليها دمك لأ

ر بها ل�ُنك  ول لغة مل ُيحقَّ

�ش�د  واأنت تبت�شم اأيها ال�لد الأ

 واأنت ت�شع يف املهد اأجياًل

 لكي تكتب بجميع اللغات على ال�شفحات 

ال�شافية لل�شماء

 اإعالن حق�قك التي اأُنكرت عليك

)9(
كرث من خم�شة قرون   لأ

فكم������ا اأعل������ن ال�شع������راء ال�ش������ود عرقية 

دباء النقاد  ول اأكد الأ امل�شاألة يف طوره������ا الأ

على ثقافيتها يف طورها التايل، يقول الناقد 

بي�ص ديفي������د ليتلجون: »احلركة الزجنية  الأ

ثقافية ل فنية.. حرك������ة تقدمية ورمزية يف 

مريكية، اجلدال هو يف  الثقاف������ة الزجنية الأ

قيمتها امللمو�شة، �شمن اأي �شياق اآخر اأو يف 

)10(
جيال التالية«.  مغزاها بالن�شبة لالأ

�شود قلقاً حيال  مريكي الأ كان ال�شاعر الأ

مريكية، فهو يريد حتقيق  وجوده يف القارة الأ

عراق  مريكي املتعدد الأ وجوده يف املجتمع الأ

حتت �شطوة الع������رق النكلو�شك�شوين، ورغم 

حر�ش������ه على النتم������اء اإىل ذاك املجتمع اإل 

فريقي، يقول هيوز: �شله الأ أنه ظل وفياً لأ ا

 اأنا اأي�شًا اأُغني اأمريكا

 اأفريقيا مكان اأجنبي. واأنت

كاأي اإن�شان حزين اآخر هنا

 اأمريكي

 اأنا اأقذف بذراعي يف املت�شع

 يف مكان ما من ال�شم�س

 هذا ه� حلمي

 اأرتاح عند م�شاء �شاحب

)��(
اأ�ش�د مثلي 

آدابه������م فتبدو  أم������ا يف تاريخ الع������رب وا ا

�شود يف اجلزيرة  ن�شان الأ امل�شاألة خمتلفة، فالإ

العربية مل تاأت به املجتمعات اجلديدة، لكنه 

را�شي ومل  ج������اء مع التجارة وكبار م������الك الأ

ي�شتط������ع اأن ينتمي اإىل املجتمع������ات البدوية 

العربي������ة، فالرتاتبي������ة القبلي������ة ع�شية على 

الخرتاق، ومن هنا ظل ال�شعراء ال�شود خارج 

البنية الجتماعي������ة رغم حماولتهم الالهثة 

للت�شال������ح معه������ا، اإل اأن الن�ش������داد املركزي 

القبلي يف املجتمع العربي قد اأق�شاهم،»وقد 

حابي�ص يف التاريخ اجلاهلي«  �شاد م�شطلح الأ

اإذ اأطلق على فئ������ة من العبيد ال�شود الب�رشة 

الذين يرجعون اإىل اأ�شل اأفريقي« وت�شميتهم 
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أنهم من اأ�شل  خباريون: ا حابي�ص ظ������ن الإ بالأ

أثري������اء مكة يف  حب�ش������ي« وق������د ا�شتخدمهم ا

فملحمة   ،
)12(

واخلدم������ات« عمال  الأ خمتلف 

�شيف ب������ن ذي ي������زن ذات الطاب������ع ال�رشدي 

كان معظ������م اأبطالها �ش������وداً، مار�شوا يف تلك 

ال�رشدي������ة امللحمية دوراً فاع������اًل من دون اأن 

�شود مع العرق العربي، وثمة  يتباين العرق الأ

�شاهٌد اآخر تراثي هو مقتل احلمزة عم النبي 

أ�شود كان يحارب �شده، ورغم  على يد رجٍل ا

�شالمي  ذلك قبل النبي ال�شود يف الن�شيج الإ

أ�ش�������ص للفكرة العن�رشية  فيما بعد، اأما من ا

يف الثقاف������ة العربية الباكرة فهم النقاد ومن 

�شالمية،  بعده������م موؤرخو دولة اخلالف������ة الإ

ويف الوق������ت نف�شه مل تك������ن تقاليد الق�شيدة 

العربية اأقل مركزية م������ن تقاليد »القبلية«، 

�شود على هام�ص  فظل������ت ق�شيدة ال�شاعر الأ

ن  النظم ال�شعري، لحقة ل اأ�شيلة، وذلك لأ

املجتمع القبل������ي جمتمع �شوفيني بلغة اليوم، 

أ�شود يتكلم عن قبيلة، اإمنا  فلم تقبل �شاعراً ا

أ�شود اأن يتكل������م عن نف�شه،  قبل م������ن �شاعر ا

�شود نف�شه من خالل  ف������اأن يهم�ص ال�شاعر الأ

مو�ش������وع الق�شيدة يعني اعرتاف������اً منه باأنه 

�شمر،  بي�������ص« الأ قب������ل التهمي�ص العربي »الأ

والت�شالح مع نزعت������ه الرتاتبية والقبول باأن 

�شمعي يف  يكون �شوتاً خافتاً لهثاً، يقول الأ

كتابه »فحولة ال�شع������راء« ملّا �ُشئل عن �شحيم 

عبد بني احل�شحا�ص ق������ال: »ف�شيح، زجني 

أ�ش������ود« و�شئل ع������ن عطاء ال�شن������دي فقال:  ا

»عبد اأخرب«. فال�شلط������ة املركزية العربية. 

من القبيل������ة اإىل دولة اخلالف������ة. حتى اآخر 

�شكل له������ا مل تتقبلهم ك�شعراء ومل تعرتف على 

بداعاتهم ومل ت�شنفها، لكنها ارت�شتهم عبيداً  اإِ

واأبقت عليهم ل�شالح الر�شتقراط احل�رشي 

خدم������اً ولواحق باأط������راف املجتمع ، وتذكر 

كر قال لعبد امللك  كتب التاريخ اأن ن�شيباً الأ

أ�شود،  ب������ن مروان: »يا اأمري املوؤمن������ني جلدي ا

وخلقي م�شوه، ووجه������ي قبيح، واإمنا بلغ بي 

أن������ا اأكره اأن  جمال�شت������ك ومواكلتك عقلي، وا

اأدخل عليه ما ينق�شه«.

فالرواية هذه توؤ�ش�ص لن�ص نقدي ياأتي يف 

ع�رش لحق، فقد ا�شرتط ابن ر�شيق ت 456 

ه: اأن يك������ون ال�شاعر حل������و ال�شمائل، ح�شن 

الأخالق، طل������ق الوجه،.. �رشي������ف النف�ص.. 

)13(
أنفاً«. نظيف الره، ا

�شالمي الباك������ر دفعتهم  ويف الط������ور الإ

�شالم �رشيعاً،  م�شكالتهم اإىل ال�شتجابة اإىل الإ

�شالم طرح اآفاق املجتمع اجلديد القائمة  فالإ

على الخت������الط والع������رتاف والت�شاوي يف 

احلقوق، فقد اتخذ النبي من بالل احلب�شي 

موؤذناً، ف�شار �شوته اأعلى من �شوت ال�شعراء 

أ  اأ�شحاب النتم������اء اإىل القبائل الكرى، وبدا

التح������ول تدريجياً من التمركز حول ال�شمري 
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القبل������ي اجلمع������ي اإىل انبثاقي������ة ال�ش������وت 

الفردي، ويف مرحلة لحقة من دولة اخلالفة 

العبا�شية تن�ش������ط احلركة ال�شعوبية كظاهرة 

موية اأولً،  اعرتا�ص على �شوفينية املرحلة الأ

وعلى ا�شتئثارية اخلالفة املركزية يف بغداد 

بال�شلطة ال�شيا�شية والروحية والثقافية ثانياً، 

�شود لي�شم �شوته اإىل  وهنا ي�رشع ال�شاعر الأ

املعار�شة ال�شعوبية.

وبال�شتتباع نتج عن املعار�شات ال�شيا�شية 

منذ املرحلة الرا�شدية ت�شبع الق�شيدة العربية 

�شود  أت������اح لل�شاعر الأ بالنزع������ة املادية، مما ا

اأن ينتمي من جدي������د اإىل ان�شغالت املجتمع 

ال�شيا�شية، وهن������ا يحقق اأمرين: النتماء اإىل 

أو املعار�شة(،  اأح������د طريف املجتمع )ال�شلطة ا

والثاين ه������و العرتاف على �شعريته وخا�شة 

يف الفعل ال�شيا�شي، فلم يكن الطرف العربي 

املرك������زي يقبل منه ق�شي������دة يف املديح هذه 

الق�شي������دة امل�شبق������ة النمذج������ة ل������و- قبلها 

ال�شلطوي- جلعلت من������ه �شاعراً م�شاركاً يف 

اجلملة ال�شيا�شية، وهذا ما دفعه اإىل منذجة 

خا�شة به يف الق�شيدة، هذه النمذجة تركز 

عل������ى الفرداني������ة ك�شاعر ي�ش������ارك يف البعد 

الجتماع������ي ال�شيا�ش������ي، وباملقابل مل ي�شتطع 

اأن يطرح حل������ولً جماعية، اإمنا اهتم بالبعد 

الفردي كحل مل�شكلة فردية، فال�شاعر العربي 

�شود حمتب�ص داخ������ل نف�شه اأولً من خالل  الأ

امل������وروث الثقايف ل������ه يف ال�شطه������اد، وهو 

حبي�ص داخل املجتمع ثانياً، ورغم احلب�شني 

فق������د ظل منتمياً حتى ل يع������ود اإىل الفراغ، 

وم�شكل������ة عنرتة مع النتماء ج������اوزت البعد 

الف������ردي اإىل البعد العام، لكن �شلطة القبيلة 

غ������ري القابلة لالخرتاق اأحال������ت ق�شة عنرتة 

اإىل ت������رف �شيا�شي، ب������ل اإىل م�شكلة هام�شية 

مل تقبل التعميم، فلم ي�شتطع عنرتة كال�شاعر 

اإثبات خ�شو�شيته القابلة  �شود 
مريكي الأ الأ

لالنتظ������ام يف املجتمع، اإمن������ا اأق�شى تاريخه 

اجلمعي والفردي لي�شعه يف ح�شاب بطولة 

القبيلة متنازلً عن �شيغة »البطويل« كموقف 

أو ك�شاعر. ميداين ا

ومن الالفت مقولة الناقد د. عبدو بدوي 

عن ال�شعراء ال�ش������ود: »عروا ب�شدق مذهل 

عن ال������روح ال�شعبية يف احل�ش������ارة العربية 

)14(
�شالمية «.  الإ

فلي�������ص من ال�شهل الت�شلي������م بهذا الراأي، 

ف�شعبية ال�شعر- كما نراها- ناجتة عن ردود 

فعل من الطبقات غري امل�شنفة من املجتمع 

ر�شتقراط احل�رشي وكبار  وال�شعراء جتاه الأ

املالك والتجار املتحالفني مع دولة اخلالفة 

املركزية، اأما ال�شع������راء ال�شود فقد انتظموا 

يف بنية املعار�شة يف الع�رش العبا�شي الثاين 

حيث اأحدثت حركات املعار�شة ذات الطابع 

الفك������ري والدين������ي »البابكي������ة، اخلّرمي������ه، 
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القرامط������ة« خل������اًل يف تراتبي������ة املنظوم������ة 

ال�شيا�شي������ة ملجتم������ع اخلالف������ة، وبالنتيج������ة 

انحلّت البني������ة املركزية للق�شي������دة املوروثة 

م������ن اجلاهلية لتنتظم يف البن������ى اجلديدة. 

وهنا تدخل الق�شي������دة ال�شوداء �شمن نظام 

حادية يف الع�رش العبا�شي الثاين  الق�شيدة الأ

»املقطوعات- املو�شوع الواحد«.

ومن مع������امل الق�شيدة »ال�ش������وداء«- بعد 

حادية املو�شوع-  انتظامها �شمن الق�شيدة الأ

�شيميائيته������ا، فال�شورة �ش������ارت معياراً بني 

بداع،  ب������داع الفني وبني وظيفية ه������ذا الإ الإ

وكذلك اأخرج������ت الطابع النطوائي لل�شاعر 

�شود ومزاج������ه الع�شبي اإىل طور امل�شاركة  الأ

يف الفعل ال�شيا�شي والثقايف، ومن هنا اأقبل 

على اللغة العربية وتعلمها حتى �شارت لغة 

هم لنتظامهم  نها كانت الو�شيلة الأ تفكريه، لأ

يف البنية العربية العامة، ون�شري هنا باإعجاب 

اإىل راأي الدكت������ور عبدو ب������دوي »مل يحاولوا 

تدمري اللغ������ة العربية من الداخ������ل ك�شعراء 

الزجنية يف فرن�شا، فه������م مل ينظروا للعربية 

أنها لغ������ة م�شتعمر، ومن ث������م مل يفعلوا  عل������ى ا

كهوؤلء ال�شعراء الفرن�شيني الذين عملوا على 

جتري������د اللغة من فرن�شيتها ب�رشب الكلمات 

)15(
بع�شها ببع�ص وبته�شيم اجلملة«. 

لق������د ح������اول العبيد من خ������الل ثورتهم 

على م������روان بن احلك������م 683- 684 الذي 

را�شي يف ال�شام  تواط������اأ مع كبار مالك������ي الأ

لط������رد الفالحني اأ�شحاب امللكيات ال�شغرية 

وجلب العبيد ب������دلً عنهم، مما جعل العبيد 

يتلقون ال�شطهاد املزدوج ال�شيا�شي واملادي، 

موية من دون  فانتف�ش������وا �شد اخلالف������ة الأ

برنامج عمل، وتواط������اأ مع مروان بن احلكم 

ال�شعراء العرب كلهم بعدم تداول النتفا�شة، 

أ�شار على عثمان بن  وم������روان هذا هو الذي ا

را�شي يف  عفان عندما كان خليفة ب�رشاء الأ

ال�شام تهيداً مللكي������ات وا�شعة توؤ�ش�ص عليها 

موية فيما بع������د. حيث كان هو  اخلالف������ة الأ

كاتباً للخليفة الثالث.

وكغريه������ا من ثورات العبي������د انتهت اإىل 

خفاق على يد عبد امللك بن مروان 684-  الإ

607م، فالثائرون من العبيد لي�ص لهم عمق 

خرى،  ا�شرتاتيجي يف قطاع������ات املجتمع الأ

كما اأن نظ������ام الرق كان قائم������اً يف املجتمع 

�شالم- كدولة- يعرتف  �شالمي، والإ العربي الإ

ب������ه، وكان الفقهاء قد حرم������وا على العبيد 

أ�شيادهم م������ن دون موافقة  خروجهم عل������ى ا

�شالم جاء  أ�شياده������م املالك������ني، رغ������م اأن الإ ا

ببع�ص الت�رشيعات تفر�ص على مالكي العبيد 

حترير بع�شهم تكفرياً عن بع�ص اخلطايا.. 

ومن الغريب الطري������ف اأن قائد جي�ص عبد 

امللك قد نهى جنوده عن قتل العبيد الثائرين 

)16(
أ�شيادهم.  احرتاماً مللكية ا
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واأهم حركة يف تاريخ العرب من العن�رش 

�ش������ود كانت ث������ورة ال������زجن )869- 883(  الأ

حيث ترتبط ه������ذه احلركة ارتباط������اً وثيقاً 

قطاعي للقوى  أن������واع ال�شتغ������الل الإ باأب�شع ا

ر�������ص، فاملالك������ون ا�شتحوذوا  امل�شتغل������ة بالأ

عل������ى اإقطاعاتهم الكرى بتواط������وؤ من دولة 

أبناء  �شلي������ون من ا اخلالف������ة، فالفالحون الأ

الب�رشة وم������ا حولها. من موقع مدينة بغداد 

احلالي������ة اإىل خلي������ج الب�������رشه وه������و ما كان 

ي�شم������ى �شهل �شنع������ار تاريخياً، وه������و كبوؤرة 

خ�شيبة اأحد اأهم مراكز الزراعة يف التاريخ 

الق������دمي، فعندما اأفقر الفالحون بال�رشائب 

وق�شوة امل������الك وا�شطهاد الدهاقني هجروا 

ر�ص، فجيء بالعبي������د من �رشقي اأفريقيا  الأ

أنهم قوى اإنتاج رخي�شة تقبل بال�رشوط  على ا

الت������ي يريدها كبار املالك ثم مت ح�شدهم يف 

حميط الب�رشة، وعومل������وا كعبيد لي�ص اأكرث، 

ويف اإثر تراكم امل�شكالت اجتمع العبيد حول 

�شخ�شية علي ب������ن حممد الذي دفع بح�شود 

العبيد اإىل مواجهة ال�شلطة، وقد كانت ثورة 

العبيد �شاملة عفوية دموية اأدت اإىل اإفال�ص 

أنه مل يكن لديها  خزائن الدولة، ومن الغريب ا

برنامج عمل، اإمنا هي انفجار طبقي مرتافق 

مع تخلف اجتماعي ثقايف، وقد حفل القرن 

الهج������ري الثالث بالنتفا�شات �شد اخلالفة 

املركزية يف كل من م�رش والعراق واجلزيرة، 

فكانت ث������ورة القرامطة منهجي������ة ذات بعد 

أيديولوج������ي )877م- 264 ه�( وكذلك كانت  ا

البابكية واخلرمية. ه������ذه النتفا�شات ذات 

أن�ش������اق ال�شلطة  طابع دين������ي قابل لخرتاق ا

يف املجتم������ع »وقد جرت املعار�ش������ة الثورية 

قطاعي������ة ع������ر القرون الو�شط������ى كلها..  لالإ

اإما يف �شكل ت�ش������وف اأو يف �شكل هرطقات 

)17(
�شافرة، اأو يف �شكل انتفا�شات م�شلحة«.

وم������ن غرائب ال�شعر العرب������ي اأن �شاعراً 

كاب������ن الرومي 836- 869 قد وقف من ثورة 

ال������زجن موقفاً �شلطوياً، مل ي�شتطع اأن يتفهمها 

كحركة اعرتا�ص عل������ى خالفة املكتفي باهلل 

أ�شباب الثورة،  العبا�ش������ي امل�شتبدة، ومل تعن������ه ا

اإمنا عنته نتائجها، فنق������ل ال�شور املاأ�شاوية 

يف نظم �شعري يجعل م������ن الثورة حدثاً يقع 

يف خارج التاريخ واحل�شارة.

بالب�رس ن�م من بعد ما حل  اأي 

ة م����ا ح����ل م����ن ه����ن����ات ع��ظ��ام

الزن� انتهك  ما  بعد  ن�م من  اأي 

������ش�����الم الإ ج������ه������ارًا حم��������ارم  ج 

�شال الإ ياقبة  عليك  نف�شي  لهف 

م ل���ه���ف���ًا ي���ط����ل م���ن���ه غ���رام���ي

ب��ي��ن��م��ا اأه��ل��ه��ا يف اأح�����ش��ن ح��ال

با�شطالم ع��ب��ي��ده��م  رم��اه��م  اإذ 

ك���م ف���ت���اة م�����ش���ن��ة ق���د ���ش��ب���ه��ا

ب�������������ارزًا وج����ه����ه����ا ب����غ����ري ل���ث���ام
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م���ات���ذك���رت م���ا اأت�����ى ال�����زجن اإل

اأ��������رسم ال���ق���ل���ب اأمي�������اء ا������رسام

ُب����دل����ْت ت��ل��ك��م ال���ق�������ش����ر ت����الًل

م�����ن رم���������اٍد وم������ن ت�������راب رك�����ام

تب������دو الق�شي������دة ذات �شحن������ة عاطفية 

آ�������رشة لكنها- رغ������م وحدته������ا الظاهرة- ل  ا

حتلل احلدث ول تف�������رش احلادثة، فال�شاعر 

العربي ل ي�شتطيع �شياغة �شعره خارج تاريخ 

ال�شلطة، ومن هن������ا كان موقف ابن الرومي 

موق������ف البنية ال�شائدة كمجتم������ع وك�شلطة، 

وق������د اأ�شاف بهذه الق�شي������دة خدمة جمانية 

ل�شلطة اخلالفة املتداعية.

ويف الع�رش احلديث تظهر ق�شية الزنوجة 

عند العرب كق�شية غري م�شتقلة، تقوم على 

أم������ام اإحالل فك������رة التحرر  انزي������اح العرق ا

الوطن������ي والثورة الجتماعية ال�شيا�شية، فلم 

�ش������ود املعا�رش خارج البنية،  يعد ال�شاعر الأ

اإمنا هو اأحد مكوناتها، بل �شار ناطقاً با�شم 

حركة التحرر العربية والعاملية ومنها حركة 

فريقية، يق������ول ال�شاعر ال�شوداين  التحرر الأ

فريقي  حمم������د الفيتوري معت������زاً بانتمائه الأ

ولونه الذي ل يخالف لون احلرية.

جت���ن ل  جت��������ن  ل  ق�����ل�����ه�����ا 

ال����ب���������رسي����ة وج���������ه  يف  ق����ل����ه����ا 

اأن�����������������ا اأ���������������ش���������������د. اأ����������ش����������د 

ل�����ك�����ن�����ي اأم������ت������ل������ك احل�����ري�����ة

ع����ا�����ش����ت اف����ري����ق����ي����ة اأر������ش�����ي

ع����ا�����ش����ت اأر��������ش�������ي اف���ري���ق���ي���ة

ت��ت��داع��ى ال��ظ��ل��م��ة  ذي  ه���اه���ي 

ذع�����ر يف  ت������ه�������ي  �����اق�����ط  ت�����������شّ

�����ش�����د الأ ال����ط�����ف����ان  ذا  ه���اه���� 

)�8(
ال�شخري  ال�شد  ع��رب  ي��ع��دو 

�ش������ود يف الق�شيدة  اإن ح�ش������ور اللون الأ

يفرت�������ص موقف������اً دفاعي������اً ع������ن تاريخ هذا 

اللون، وهو يف الوق������ت الذي يح�رش بكثافة 

�شيكولوجية، على ح�شاب التفكري العروبوي 

الذي كان يح�رش عند �شعراء ما بعد 1945، 

فالق�شية هنا خطاب معاك�ص يفرت�ص خطاباً 

ا�شتعماري������اً ج������اء م������ع الحت������الل الفرن�شي 

فريقية. غاب  والطلياين وال�شباين للقارة الأ

خطاب امل�شتعم������ر لكنه قد ح�رش من خالل 

اخلطاب ال�شعري للفيتوري.

ومل يقف الفيتوري عند خ�شو�شية اللون، 

واإمنا امتد من الوطن )ال�شودان( اإىل م�شطلح 

ال�رشق، يف �شعي منه للحديث عن املعذبني يف 

ر�ص الذين مل ير�شم لهم جغرافية حمدودة،  الأ

اإل اأن املحن ومواجه������ة ال�شتبداد ال�شيا�شي 

والحتكارات العاملية كانت اخل�شم الدائم. 

يقول حتت عنوان: »يا اأخي«

ي��ا اأخ���ي يف ال�����رسق يف ك��ل �شكن 

ر����س يف ك��ل وطن ي��ا اأخ��ي يف الأ
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اأن��������ا اأدع�����������ك ف���ه���ل ت��ع��رف��ن��ي

ي������ااأخ������ًا اأع�����رف�����ه رغ������م امل���ح���ن

ال��ت��ي  اأر������ش�����ي  ف�����الح ويل  اأن�������ا 

�����رسب����ت ت���رب���ت���ه���ا م����ن ج�����ش��دي

ح���ري���ت���ي  ويل  اإن�����������ش�����ان  اأن����������ا 

وه�����ي اأغ����ل����ى ث������روة م����ن ول����دي

ه���ا ه��ن��ا واري������ت اأج��������دادي هنا 

وه�����م اخ�����ت�����اروا ث����راه����ا وط��ن��ا

و���ش��ت��ب��ق��ى اأر�������س اأف��ري��ق��ي��ا لنا

ف���ه���ي م����ا ك����ان����ت ل����ق�����م غ��رين��ا

ن���ح���ن اأه����رق����ن����ا ع��ل��ي��ه��ا دم��ن��ا

وم�����زج�����ن�����ا ب������رثاه������ا ع��ظ��م��ن��ا

ورك�������زن�������ا ف�����ق����ه����ا اأع����الم����ن����ا

وحت�����دي�����ن�����ا ع���ل���ي���ه���ا ال����زم����ن����ا

ف��ا���ش��ل��م��ي ي����ا اأر��������س اأف��ري��ق��ي��ا

)�9(
اأفريقيا لنا  اأر�س  وا�شلمي يا 

يبن������ي الفيتوري فك������رة الن�شال الطبقي 

على ح�شاب ق�شية الزنوجه فهو لي�ص يعاين 

أو الوجود يف وطن اآخر،  م������ن م�شكلة الوطن ا

واإمن������ا ه������و يعاين م������ن م�شكل������ة ال�شطهاد 

أ�ش�شه امل�شتعمر يف ال�شودان،  الطبق������ي الذي ا

وبطبيع������ة احلال ل يقوى ال�شاعر العربي يف 

هذا الطور عل������ى حتليل البني������ة التاريخية 

أنتجتها  لال�شتب������داد وعالقتها بالثقافة التي ا

عه������ود دول������ة اخلالف������ة، واإمنا يقف������ز فوق 

التاريخ الطبقي ليواجه ال�شتبداد ال�شيا�شي 

اخلارجي.

لكنه ير�شخ خطاب������اً �شيا�شياً طارئاً على 

الق�شيدة العربي������ة وهو التم�شك باملكان من 

موق������ع املعاناة مع������ه وتاريخيتها عليه ل من 

موق������ع النبهار بجماليته اأو احلنني اإليه كما 

أدباء املهجر. عند ا

من الوا�شح اأن الفيتوري قد ربط م�شكلة 

اأفريقيا ال�شوداء بحركة التحرر العاملي موؤكداً 

انتماءه������ا ال�شرتاتيج������ي اإىل حركة التحرر 

الوطني يف �شاحة امل�شتعمرات ال�شابقة.

فالزنوج������ة يف ال�شع������ر ال�شيا�شي الثوري 

لي�ش������ت حالة خا�شة، بل ه������ي ذهاب ب�شيط 

اإىل م������ا وراء ذاتها، اإنه������ا عاطفية اأكرث منها 

�شود يف م�شتقبل  حال������ة وطنية، فهي ت�شع الأ

الروليتاري������ا، والروليتاري خلع الزنوجة من 

اأجل اأن يعتنق الث������ورة، وهنا ينتظم ال�شاعر 

الزجني ع������ر �رشط������ه املو�شوع������ي �شيا�شياً 

أ�شمالية، لكن الن�شال  فهو ينا�شل �ش������د الرا

أ�شمالية »بي�ش������اء«، بل ن�شال  لي�������ص �ش������د را

أ�شمالي������ة احتكارية.. غاب فيها اللون  �شد را

اخلارجي وح�رش فعلها املادي. 

فال�شعر ي�شبح اأقل فاعلية من النرث، فهو 

يف�شح عن مرحلة جديدة لكن ل ي�شتطيع اأن 

ير�شخ ثقافة هذه املرحلة.

كانت جتربة ال�شوداين الطّيب �شالح يف 
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عمله الروائي »مو�شم الهجرة اإىل ال�شمال«-

1966- نقلة مهمة يف اإنابة النرث عن ال�شعر 

يف ق�شية العالقة بني ال�رشق والغرب، اأو يف 

خ�ص يف  أبن������اء امل�شتعمرات وعلى الأ م�شكلة ا

اأوروبة »اململكة املتح������دة« فجعل من البطل 

أبناء العرق  نداده من ا م�شطفى �شعيد كفواً لأ

أ�شمايل املتق������دم، لكن مال اإىل  بي�������ص الرا الأ

أو التفوق  الواقع عندما عاد ب�شب������ب الندية ا

جنليزية التي تعلم به������ا وانتقل من  للغ������ة الإ

اأفريقي اأعزل اإىل اإن�شان متقدم.. يف عالقة 

بني الداخل »ابن امل�شتعمرات« وبني اخلارج 

بي�ص«. »علوم الغرب ال�شناعي- الأ

مريك������ي ل تختل������ط فكرة  دب الأ ويف الأ

وىل ملمو�شة  الع������رق مع فكرة الطبقة، ف������الأ

وخا�ش������ة، والثانية عاملية وجمردة، فالعرقية 

نها تعاين  ال�شوداء ذات كثافة �شيكولوجية، لأ

من التوفيق بني النتم������اء واخل�شو�شية،اأما 

الطبقية يف املجتمعات ال�شناعية فهي تركيب 

منهج������ي جتريبي، وهي و�شيلة لتحقيق غاية 

النتم������اء، وكثري من ال�شع������راء ال�شود انتموا 

ح������زاب ال�شيوعية يف بلدانهم، كموؤ�رش  اإىل الأ

زم������ة العرقية لهم وبني  على التوفيق بني الأ

أ�شمايل،  فكرة التمرد الطبقي يف املجتمع الرا

�شود جاك رومان  ويعّد ال�شاعر ال�شيوعي الأ

�شاه������داً عل������ى اللتبا�ص ب������ني اخل�شو�شية 

ال�شوداء والعمومية الطبقية اأفريقّياً: 

لقد الت�شقت بذاكرتك يا اأفريقيا

اأنت يف داخلي 

مثل �ش�كة يف جرح 

 مثل جالب حظ حار�س يف مركزية القرية

 ا�شنعي مني حجرة لقالعك

 ومن فمي �شفتني جلرحك 

عمدة املك�ش�رة لت�ّ�شاعك   ومن ركبتي الأ

)�0(
اأريد اأن اأك�ن فقط من عرقك/

بي�ص يرمز لراأ�ص املال، يرمز للعمل،  فالأ

أ�شود- عندما يكتب عن الن�شال  فكل �شاعر ا

أبناء عرقه وقد  الروليتاري- اإمنا يكتب عن ا

انتظم العرق يف بنية الثورة العاملية.
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ن�ساين لي�سْت وقف������اً على �أحٍد من  �إنَّ مالم�س������ة �لو�ق������ع �لجتماع������ي و�لإ

دب، بل هي م�سوؤولية عامة.  أو �لفكر و�لأ �لفال�سفة �أو رجال �ملجتمع و�لدين �

خرين يف  و�ملرء مطال������ب بها، ما د�م قادر�ً على �لتعاي�������ش و�لحتكاك مع �لآ

أ�سا�سية  �إطاِر عالقات������ه �لجتماعية و�لقت�سادية و�لفكري������ة. وهي عالقات �

فر�ِد �ملجتمع �أن يتخلّ������و� عنها، ولكنها تبقى يف �أغلب  وجوهري������ة، ل ميكن لأ

حي������ان عالقاٍت ذ�َت طابع وظيفيٍّ حياتي، وهي عالقات تنجم عنها �لكثري 
�لأ

دة  آفاٍت و�أمر��ساً، وبنى خمتلفة من �لعالقات. تبدو معقَّ م������ن �مل�ساكل، وتولُِّد �

كاتب وناقد �شوري.

العمل الفني: الفنان جورج ع�شي.

❁

ò

ن�ساين مالمح ال�سعر الإ

يف �سعر معروف الر�سايف

❁
حممود �أ�سد
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حين������اً وب�سيطة يف حني �آخر �أمام متعاطييها 

أو د�ر�سيها. �

ن�سانية �لتي ترتدي   هذه �لعالق������ات �لإ

ثوب������اً �جتماعياً، تتعاط������ى ق�سايا من وحي 

مرحلته������ا وبيئته������ا. فالع�رص وم������ا فيه من 

معطيات وق�سايا ك������رى م�سريية يفرز معه 

أدو�َءه. فاحل������روُب لها خملَّفاتُها  �أمر��س������ه و�

�لنف�سيَّة و�لجتماعية و�لقت�سادية. و�ل�سالم 

له فرُزهُ، وكذلك �ملجاع������ات ت�سكب ويالِتها 

على �لعالق������ات �لجتماعية وم������ا فيها من 

معاناة وطقو�س وعاد�ت. وينطبق هذ� على 

فرت�ت �لّرخاء �مل������ادي و�ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي 

وم������ا ير�فقهما من ت������رف مبالغ فيه. ول بدَّ 

ن ميا�سَيُه بع�س �لنا�س �لذين تتغريَّ طباعهم 
�أ

أو �إيجاباً. �سلباً �

أدبن������ا �لعربي وتاريخن������ا �لعربي  عرف �

دباء  �لكثرَي م������ن �ملو�قف �لتي نق������د فيها �لأ

م�ساكل������ه،  وحلّل������و�  �ملجتم������ع،  و�ملفك������رون 

وك�سفو� �أخط������اَءه وحّذرو� من عو�قبها كابن 

�ملقف������ع و�بن خلدون و�جلاح������ظ و�أبي حيان 

أب������ي �لعتاهية و�ب������ن �لرومي  �لتوحي������دي و�

�نطالق������اً �إىل �بن �ل������وردي وحافظ �إبر�هيم 

و�لزهاوي وقا�سم �أمني و�ملنفلوطي وجر�ن. 

و�لر�سايف و�حٌد م������ن هوؤلء �لكثريين �لذين 

�سغلته������م �لق�ساي������ا �لجتماعي������ة و�لهم������وم 

ن�ساني������ة. فاأقلقته وقلَبْت �أفكاَره وقناعاته  �لإ

ت عقيدته يف اأحيان  ب������ني حني واآخر، وه������زَّ

اأخرى. ا�شطراُب ع�رشه احلافِل باملنغِّ�شات 

انعك�ص على نف�شيَّة الر�شايف وطبيعته التي مل 

تعتزل عن النا�ِص، بل غرفت من روِح الع�رِش 

ومن طبيعة الع������راق وعالقاتها الجتماعية 

الت������ي ي�شوُدها ال�شط������راب والتقلُّب وعدم 

ت اإىل القلق  دَّ
ال�شتقرار من قدمي الزمان. فاأ

ي للظروف وقبوِل املاألوِف  والتمّزق والتح������دِّ

آراء  والالماألوف مّم������ا انعك�ص على كثري من ا

دب������اء العراقي������ني، والر�شايف  املفكري������ن والأ

اأح������ُد املتعاطنَي همَّ الب�رشي������ة وجمتمِعِه. هو 

ل يركن عل������ى احلي������اِد. ول ي�شت�شلم للذاِت 

ها ال�شخ�شي وملّذاتها اخلا�شة.  احلافلة بهمِّ

فا�شطراب������ه الذات������ي نتاج ا�شط������راب العامِل 

املحي������ط به. وهو الذي عاي�ص اأواخر احلكم 

وىل  العثم������اين وفرتة احلرب������ني العامليتني الأ

أبناء الع������راق بنار  والثاني������ة. واكت������وى م������ع ا

نكليزي للعراق. ال�شتعمار الإ

اٍت  ح������داث �رشيعاً لتكون حمطَّ �رَشَْدُت الأ

ت�شاعدنا على فهم الر�شايف وع�رشه. ل اأروم 

أ�شعى اإىل نتائجه التي  التحليل التاريخي، بل ا

دباءُ  انعك�شت على املجتمع������ات، فعاي�شها الأ

اً وغّماً وفرحاً و�رشوراً، وما كاَن الر�شايف  همَّ

ليع������زَل نَْف�َشُه التّواق������َة اإىل التقدم عن ذلك 

آمَلَُه الواق������ع الجتماعي وخملَّفاتُه  الواقع. فا

على املجتمع العربي الذي ا�شت�شلم للعادات 
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مرا�������صِ الجتماعية التي مل يَ�ْشع  ال�شّيئة والأ

جاه������داً وخمل�ش������اً ل�شتئ�شاله������ا كغريه من 

ال�شعوب والأمم.

فالر�ش������ايف �شاع������ُر ق�شّي������ة اجتماعية 

واإن�شانية ب������كلِّ ما تعنيه الكلم������ُة من دللة. 

ك،  نه ميلك ح�شا�شّية الزمان املّوار واملتحرِّ لأ

أة التي غاب������ت عن كثري  ن������ه ميلك اجل������را ولأ

م������ن �شعراِء ع�رشه الذي������ن ا�شت�شلموا للمدح 

لفاظ  وتبادل التهاين واملنا�شبات واللعِب بالأ

ن������ه دقيق املالحظ������ة و�شفيف  وزان. ولأ والأ

ح�شا�ِص معاً. هذا ما جعله يالم�ص الواقع  الإ

عن قرب، ويقتحم جماهيله بو�شوٍح، ويجلوها 

للعي������ان دون خوف. دافُع������ُه اإىل ذلك اإميانُُه 

بانتمائه القومي والعربي، وثقافتُه النا�شجة، 

والتزاُمُه بر�شالة ال�شعِر التي غابت عن بع�ص 

تُهم اأحوج  مَّ
أ �شعراء ع�رشه، يف وقت كان������ت ا

ك  ق والتفكُّ ما تكون اإليهم، وهي تعاين التمزُّ

وال�شياَع ل�شخ�شيتها وموروثها.

الر�شايف حمل ر�شال������ة واعية مزج فيها 

العق������ل الراجَح والذهَن املتوّق������َد اإىل جانب 

روح ال�شاعر ال������ذي امتلك اأدوات ال�شعر من 

أثقَل على �شعريته  نظم واإيقاع واأبحر، ولكنه ا

وال�شعِر فاألب�شه ثوب������اً جاّفاً قريباً من النرث، 

حيان ع������ن ال�شعّرية،  وبعي������داً يف بع�������ص الأ

أ�شتعر�شها �شوف  والق������ارئ لل�شواهد الت������ي ا

مي�شك به������ا، ويعرف حقيقته������ا. فالر�شايف 

راء واحلكم������ة والذهنّية  اأغن������ى �شعره ب������الآ

والوع������ظ واملبا�رشة على ح�ش������اب ح�شا�شّيِة 

يحاء واللغة  ال�شعر ال������ذي يحلِّق بالف������ن والإ

التي اعرتاها �شيء من الوهن واخل�شونِة يف 

حيان. بع�ص الأ

راء بتجربته ال�شعرية  ح������كام والآ هذه الأ

وا  اد، فعرَّ در�شه������ا الدار�شون، وك�شفه������ا النقَّ

عنه������ا وحتّدث������وا بها. فيقول عب������د اللطيف 

�������رشارة يف كتاب������ه )الر�ش������ايف( ال�شادر عن 

�شل�شلة )�شعراوؤن������ا( وعن دار �شادر �ص 21. 

»بي������َد اأن طواعية الر�ش������ايف ال�شتجابة لكلِّ 

أو  أ عل������ى النف�ِص دومن������ا روّية ا طارئ يط������را

حا�شي�ص  اإعمال فكر، وذلك ال�شرت�شال مع الأ

ه������واء وال�شه������وات، ينزع ع������ن الر�شايف  والأ

�شفة اأخرى غ������ري ال�شاعرّية. وي�شقط دعواه 

يف التفكري احلّر، والتفل�شف العميق، ويجعله 

بي العالء  أدن������ى ظلٍّ من �شكٍّ مقلّ������داً لأ دون ا

عندما ي�شطنع مواقف������ه وينتحل اأفكاَره يف 

النظ������ر اإىل ق�شايا الدي������ن الكرى، وم�شاكل 

الجتماع الب�رشي«.

اإن اهتم������ام ال�شاعر بالرتبي������ة والفل�شفة 

واملجتمع طغى على ح�شاب �شاعريته، فافتقد 

ألق ال�شع������ر الفّني، وروعة بيانه.  جانب������اً من ا

وهما من اأهم عنا�رش ال�شعر. مل جتد ال�شياغة 

الفنيَُّة واخليال ال�شعري واملو�شيقى واحلالة 

ه������ا من رعايته واهتمامه  رغم  ال�شعرية حظَّ
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�شدقه وح������رارة تفاعله مع املو�شوع، لكنه مل 

ي�شتطع الرتقاء به اإىل امل�شتوى الفني، الذي 

يت�شاف������ر فيه ال�شكل وامل�شمون. ورمبا يعود 

أثُّره بروح ع�رِشه، ووظيفة ال�شعر  ذل������ك اإىل تا

عند معا�رشيه. ول ينطب������ق هذا على كامل 

جتربته. يف ديوانه ق�شائ������د تثبت �شاعريته 

مه �شاعراً من ط������راز اآخر. اإذاً  ������ُه، وتقدِّ وفنَّ

علينا اأن نتعامل مع ال�شاعر الر�شايف بروؤية 

جح������اف واإنقا�ص  مو�شوعي������ة بعيدة عن الإ

حّقه. وقريبٍة من راهِنِه وراهن ع�رشه. فكان 

�رشيحاً و�شادقاً مع نف�ِشِه:

اأح������بُّ ����رساح���ت���ي ق������ًل وف��ع��اًل

ال���ري���اء اإىل  اأم���ي���ل  اأن  واأك��������رُه 

��ُت م��ن ال��ذي��ن ي����رْون خ��ريًا ول�����شْ

ب���اإب���ق���اء احل��ق��ي��ق��ة يف اخل��ف��اء 

ه������ذه ال�رشاح������ة ق������د يك������ون وراَءه������ا 

آرائه ومواقفه  ا�شطراب نف�شي ينعك�ص على ا

أّلبْت  قاويل، وا ت علي������ه الأ املتقلّب������ة التي َجرَّ

عليه م�شاعر النا�ص الذين اأخرجوه عن دينه 

نه قال:  وكّفروه لأ

دي������ان ق��ام��ْت ����ْن ي���رى الأ ول ممَّ

ن����ب����ي����اء ب������ح�����ي ُم��������ْن��������زٍل ل����الأ
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ول����ك����ْن ه������نَّ و�����ش����ٌع واب�����ت�����داٌع

م���ن ال���ع���ق���الِء اأرب��������اِب ال���ده���اِء

أنكر على نف�ِشِه فعلتها، وقد  وهو ال������ذي ا

�شاقته اإىل الف�شوق: 

انتهيِت فما  ه���اِك  عن  نهْيُتَِك 

ا�شتهْيِت ك��م��ا  ف��ع��ل��ِت  ق��د  ول��ك��ْن 

كّفي ال�����ش��ه���اِت  ع��ن  نف�شي  ف��ي��ا 

جنيِت نف�شي  ي��ا  ع��ل��ي��ِك  ف��اأن��ِت 

وم������ا اأّم������������ارٌة ب���ال�������ش����ِء ي����م���ًا

�َشَعْيِت كما  امل��ن��ك��راِت  يف  ���َش��َع��ْت 

فهو م�شط������رب، ويف حالة �رشاع، وروح 

ي تبدو جلّية وبقدر ما ا�شطربت نف�ُص  املعرِّ

الر�شايف نراه تّواقاً اإىل اإ�شالح عيوب املجتمع 

ن�شاين يف تكوينه. فهو يريد  واإبراِز املنحى الإ

ألغاز ه������ذا العامل املربك واملخيف ولكنه  فكَّ ا

 بدللته: 
ٌّ
عاملٌ غني

���ْف���ٌر ك��������اأنَّ ال�����ع�����املَ ال����ع����ل�����يَّ ����شِ

��ن��ا ُم��ْف�����ش��ح��ي��ن��ا ُن���ط���اِل���ُع���ُه ول�����شْ

ن����ح����اول م���ن���ه اإع���������راَب امل���ع���اين

ب����ت����اأوي����ٍل ف����رج����ُع ُم��ْع��ِج��م��ي��ن��ا

ن�شاين والجتماعي  وهناك ترابط بني الإ

ن�شاين ل  يف �شع������ر الر�ش������ايف. فاملنح������ى الإ

 بذاته من خ������الل التاأّمالت 
ّ

أت������ي ُم�ْشتَق������ال يا

والتفك������ري وفل�شفة الكون. بل ياأتي من خالل 

و�شف الواقع الجتماعي احلافل بالغرائب 

واملحتفي مبا ي�شايقه ويرهقه من ظلم وفقٍر 

أ�رٍش مفّككة. فالهم  وتخلُّف وعادات �شّيئ������ة وا

ن�شاين يُثِْقالِن عليه، ويرميان  الجتماعي والإ

تبعاتهما باإحلاح ودون هوادة، فال يرى �شبياًل 

�شوى ال�شعر، علَُّه ي�شيء ال�شبيَل ويبلغ غايته 

أب������دى ت�شايقه من �شوء  �شالح. فقد ا من الإ

فهم الدين والبتعاد عن حقيقته وال�شواب: 

ب��الدن��ا يف  ع������ادًة  ����ش���ك����  لأ واإيّن 

دِع رمى الدهُر منها ه�شبَة املجِد بال�شّ

�������ا ل ت�������زاُل ن�����ش��اوؤن��ا وذل������ك اأنَّ

تعي�ُس بجهٍل وانف�شاٍل عن اجلمع

اأيف ال�رسِع اإعداُم احلماَمِة ري�شها

واإ�شكاُتها ف�ق الغ�ش�ِن عن ال�شجِع

وقد اأطلق اخلاّلُق منها جناَحها

الزرِع على  ال�ق�ُع  كيف  مها  وعلَّ

الر�شايف يلت������زم بالعقل خطاباً ومنهجاً، 

ي�شري على ه������داه، ثم يدفع ب�شعره وعواطفه 

للتعب������ري غ�شباً وث������ورة واحتجاج������اً يف اأكرث 

، وهذا 
ٌّ
حي������ان. نهُج������ه يف التعبري عقل������ي الأ

بوا دون  خرين الذين تع�شَّ �رشُّ خالِف������ِه مع الآ

ةُ  َعِت الهوَّ كوا دون حماكمة. فتو�شَّ تدبٍُّر، وت�شَّ

آراءه: خرين الراف�شني ا بينه وبني الآ

فيا ويَل ق�ٍم يف العراق قد انط�وا

على الذلِّ اإْذ اأم�َشْت قل�ُبُهم ُغْلفا

ُيرّج�ن من اأهل القب�ِر رجاَءهم

ا فَّ وَمْن يحمل الدّب��َس اأو ي�رسُب الدَّ
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ول ميك������ن اأن ن�ش������ّكك بقومية الر�شايف 

نه  واعتزازه بالعروبة. اإنَّ غ�شبه واحتجاَجُه لأ

تَُه م�شت�شلمة للنوم والذلِّ واجلهل: مَّ
أ يرى ا

�������ٍة م�����ش��ه���رٍة وال�����ُع�����ْرُب اأك������رُب اأمَّ

ب��ف��ت���ِح��ه��ا وع��ل���ِم��ه��ا وب��ي��اِن��ه��ا

م��دار���ش��ًا للعل�ِم  اأق��اَم��ْت  ق��د  ك��م 

ح�شاِء عن ح�شباِنها يعيا ذوو الإ

م�شانعًا ال��ب��الِد  ب��اأق��ط��اِر  وب��َن��ْت 

ب��ن��ي��ان��ه��ا ف�����ك�����اُر يف  ُ الأ ت���ت���ح���ريَّ

األ تالحظ تداخل ال�شعر بالنرث وغمو�َص 

احل������دِّ الفا�ش������ل بينهم������ا. فامل�شم������ون من 

م������ات ودعامة ال�شع������ِر النا�شج اخلالد.  مقوِّ

هميَِّة  ن�شاين، ول اإنكاَر لأ ل�شكَّ يف �شعوره الإ

مو�شوعات������ه وحرارتها و�شخبه������ا، ولكنه ل 

ي�شفع له مثُل هذا ال�شعر الذي يقرتب كثرياً 

م������ن النرث املبا�������رش وهذا مقط������ع اآخر يثبت 

ذلك:

واح�����ٌد يف ال��ن��ع��ي��م ي��ل��ه��� واأل����ٌف    

��������سٍ واع���ت���الٍل ����ش���ق���اٍء واأَْب��������ؤُ يف 

����ا احل����قُّ م��ذه��ب ال���ش��رتاك��ي���َّ اإمنَّ

م�������اِل ����ِة ف��ي��م��ا ي��خ��ت�����سُّ يف الأ

اأب���� ذرٍّ – اإل��ي��ه  م��ذه��ٌب ق��د نحا 

ج�����ي�����ال الأ غ����اب����ر  ق�����دمي�����ًا يف 

اإلَّ     ال�رسِع  يف  الزكاة  ف�شُل  لي�َس 

خ���ط����ًة ن��ح��� ُم���ْب���ت���غ���اه ال��ع��ايل

أّي بيان  ل يختل������ف ه������ذا الق������ول ع������ن ا

ومقولة �شيا�شي������ة اأو �شحفية. وهذه النقطة 

اإحدى احلفر التي وقع فيها ال�شاعر، ف�شقط 

أّثَرت على  الف������نُّ يف ه������ذه الق�شائد. وق������د ا

م�شرية ال�شاعر الفنّية، وقد جتاوزها يف بع�ص 

ُف عندها. أتوقَّ ق�شائده التي �شاأ�شتِدلُّ بها وا

ه،  ِلّي������ة مل تكن تخ�شّ مُّ
لل�شاع������ر وقفات تاأ

بل تخ�صُّ املحي������ط الذي حولَُه. فالنظر اإىل 

الكوِن وما فيه َمنَْهٌل لل�شعِر والفكر:

ْفٍر قراأُت، وما غرُي الطبيعِة من �شِ

�شحائَف حت�ي كلَّ فنٍّ من ال�شعِر

ن�شيدًة تبدو  ���ش��ع��اِر  الأ ُغ���َرَر  اأرى 

على �شفحاِت الك�ن �شطرًا على �شطِر

ق�شائٌد اإلَّ  الدهِر  ح��ادث��اُت  وم��ا 

الدهِر ف��ُم  لل�شامعني  بها  ي��ف���ُه 

ُم������ُه �شاع������راً قادراً  بي������ات تقدِّ ه������ذه الأ

بواب  ومبدعاً. وباب التاأمل والو�شف من الأ

هم  التي يحلِّق بها ال�شعراء ويتحّررون. ت�شدُّ

اإىل عامل علوّي ين�شدون به روؤيتهم الكونية:

ها كاأنَّ ف�قي  ال��زرق��اَء  القّبَة  اأرى 

رِّ ��َع ب��ال��دُّ رواٌق م��ن ال��دي��ب��اج، ُر���شِّ

ول�ل خروٌق يف الدجى من جن�مه

منل الع�رس ُت على الظلماِء بالأ قَب�شْ

جن�ُدُه ��ْت  ولَّ الليَل  راأي��ُت  اأن  اإىل 

ْقِر ْبُح بال�شُّ ْهِم، يقف� اإثَرها ال�شُّ على الدُّ
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التف������ات ال�شاعر اإىل الك������ون املحيط بنا 

ألهمه ال�شعَر ال�شايف الذي ارتدى حلََّة الفنِّ  ا

امل�شب������ِع باخلياِل والت�شوي������ر وح�شِن ال�شبك 

وال�شياغ������ة. فهو يرى الع������املَ ملهماً لل�شعر، 

والق�شيدةُ حملت هذا العنوان )العامل �شعر( 

لة و�شل������ت اإىل ثماني������ة و�شبعني  وه������ي مطوَّ

بيتاً. وهناك ق�شايا اجتماعية هامة، حر�ص 

َ عنها، فجاءت باأ�شلوب ق�ش�شي  عليها وعرَّ

فيه احل������وار وال�رشد واحل������دث. مّما �شاعد 

راء والتعبري عن  عل������ى الن�شياب وب�ش������ط الآ

مل. واجلان������ب الق�ش�ش������ي يف �شعره مُميَّز  الأ

������ة فال�شاعر يتح�رشَّ  ومتكامل بعنا�رشه الفنيَّ

على ال�شداقة ال�شائعة يف ق�شيدة )ال�شديق 

امل�شاع(

ُح��ِرْم��ن��ا منذ ح��ني تالقيا ع���الَم 

اأيف �َشَفٍر قد كْنَت اأم كْنَت لهيا؟ 

اأرى ه������ذا املطلع جمياًل ويخت�رش الكثرَي 

�ص على املتابعة  ا �شوف يقوله. وهو حمرِّ ممَّ

والندم������اج مع الن�������ص ال������ذي اختلط فيه 

ن�شاين: اجلانب الجتماعي والإ

عهدناك ل تله� عن اخللِّ �شاعًة

فكيف علينا قد اأَطْلَت التجافيا؟

وما يل اأراَك الي�َم وحدك جال�شًا

بعيدًا عن اخلاّلِن تاأبى التدانيا

ٌق تع�شُّ َع����َراَك  اأم  خ��ط��ٌب  اأن��اَب��َك 

باديا ب�جهك  ُح��ْزن��ًا  اأرى  ف���اإين 

�شئل������ة الواقعية واملتاخمة ملرافئ  هذه الأ

ا�شة ت�ِشفُّ عن اأعماق ال�شاعر  أنف�شن������ا احل�شَّ ا

أ�شئلة  �شدق������اء. وه������ي ا وم������ا ينتابه م������ن الأ

م�رشوعة وت�شّكُل حاماًل فّنّياً جميَل الب�شاطِة 

والعفوي������ة يف الطرِح. ول تعن������ي ال�شعَف اأو 

العادي������ة املطلق������ة، ولكّنها م������داراة للحالة 

واقرتاب منها: 

ف���ق���ال، ومل مي��ل��ك ب������ادَر اأدُم�����ٍع

ل��ي��ا: ت���ن���اَث���ْرَن ح��ّت��ى خ��ْل��ُت��ه��نَّ لآ

ني اأنَّ وتعلم  ح��زين،  من  اأتعَجُب 

الن�ا�شيا ت�شيب  ت��ب��اري��ٍح  ق��ري��ُع 

وقد كنت اأ�شك� الكا�شحني من الِعدى

ِخاّلء �شاكيا فاأ�شبحُت من ج�ر الأ

ق ُمتملِّ يل:  قيل  ��ى  ح��تَّ ودارْي����ُت 

دائيا ق  التملُّ داِء  م��ن  ك��ان  وم��ا 

ن�ش������اين  الإ ال�������رشاع  ي������رز  فال�شاع������ر 

مرا�ص  الذي ينتاب امل������رَء، وهو يرى هذه الأ

الجتماعية الت������ي �شّدرتها احلياة احلديثة، 

وقد عر�ص ذلك بحواري������ة ا�شتغرقت �شبعة 

وخم�شني بيتاً، ك�شف فيه������ا ال�شاعر املنحى 

ن�شاينَّ و�رشورته. رغ������م تنّكِر النا�ص وقلِّة  الإ

الوفاِء.

فالق�شيدة تالِم�ُص الواقع وهموَم الب�شطاء 

من النا�ص الذي������ن يعنيهم امل�شمون الب�شيط 

ُ الذي ي�شلهم بتفا�شيله ال�شهلة:  املعرِّ
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ك مع�رسًا ُودَّ َفْيَت  اأ�شْ اأن  وما �رسَّ 

من النا�ِس مل يجَن�ا لك ال�دَّ �شافيا

كفى َمفخرًا اأن قد وفْيَت ومل يف�ا

دانيا على، وكان�ا الأ فكْنَت الفتى الأ

يُك ماحلًا مل  البحِر  ماَء  اأنَّ  فل� 

لُرْحنا من الط�فان ن�شك� الغ�اديا

ظ���اه��رًا للكهرباء  ن���رى  وك��ي��ف 

نافيا تلق  مل  ث��ب��ات  الإ اإذا هي يف 

ال�شاع������ر الر�شايف يتعام������ل ويتفاعل مع 

ح������الت اإن�شانية تقرتب من مناخ ال�شعر غري 

طال������ة يف الو�شف والتعليل  ������ُه يلجاأ اإىل الإ أنَّ ا

والتوجيه.

أت������ي ه������ذا باأ�شلوب �شل�������ص، يقرتب من  يا

العادية التي تكون حمبَّبة اإذا جاءْت باإطاللٍة 

مدرو�ش������ٍة، وبوع������ي فنِّيٍّ يتواك������ب مع وعيه 

ن�شاين وهو ل يخفي  للواقع الجتماع������ي الإ

ذلك، ول ينكره:

اأن��ا قائل ال��ذي  ال�شعُر  وما ينفع 

اإذا مل اأكْن للق�ِم يف النفع �شاعيا

مث�بًة اأروم  �شعري  على  ول�ْشُت 

ُج��لُّ مراميا ال��ق���ِم  ن�شَح  ول��ك��نَّ 

ن�شيحًة يك�ن  اأن  اإلَّ  ال�شعُر  وما 

ثاويا وتنه�س  ك�����ش��الَن��ًا  ��ُط  ت��َن�����شِّ

د ر�شالت������ه ووظيفة ال�شعر  �شاعرن������ا يحدِّ

لكنَّها وظيفة ور�شالة تقوم على مِن ق�شيدة 

له������ا جماليَّتُه������ا وفنُّها، ولها م������ا يقابلها يف 

ى  احلياة م������ن ف������نٍّ وذوق. فال�شاع������ر يتوخَّ

ب  اجلمال املتج�ّشد بالفنون اجلميلة التي تهذِّ

، وتبعث فيها قي������َم اخلرِي واجلمال.  النف�������صَ

خذ بهذه الفنون. وهي  وقد دعا �شاعرنا لالأ

مه على زمانه مبا ميلك  دع������وة ع�رشيٌَّة، تقدِّ

، يتجاوز الن�شح  من ح�صٍّ اجتماع������يٍّ اإن�شاينٍّ

ن�شانية وجوهرها. والتي  اإىل مكمن الرثوة الإ

تكمن يف روح املرء. يدعونا للفنِّ النبيل دعوًة 

يلتحم فيها نبُل املق�شد و�شموُّ الفّن. فتتَّ�شح 

روؤيته وروؤاه:

ورق��ي��ق��ًا ن��اع��م��ًا  عي�شًا  رْم����َت  اإْن 

طريقا الفن�ن  من  اإليِه  فا�شُلْك 

ًة بال�شعِر وال� واجَعْل حياتك َغ�شَّ

مت��ث��ي��ل وال��ت�����ش���ي��ر وامل������ش��ي��ق��ى

التي هي  امل�شتهاُة  الفن�ُن  تلك 

ي��ك���ُن وريقا ��ُن احل��ي��اِة بها  ُغ�����شْ

وهي التي جتل� النف��َس فتمتلي

ل����ؤا وب��ري��ق��ا م��ن��ه��ا ال����ج����ُه ت���الأ

وم�شاقها مب��ذاق��ه��ا  ال��ت��ي  وه���ي 

مي�شي الغليُظ من الطباِع رقيقا

ها ظلِّ يف  ط��رّي��ًة  احل��ي��اُة  مت�شي 

اأنيقا وال��زم��اُن   ُ اأخ�����رسَ والعي�ُس 

يحم������ل الر�ش������ايف يف وجداِن������ِه ق�شايا 

أو تربويٌّ  كرى، منها ما هو فل�شفي وفكرّي، ا

وع�������رشي. وميلك طاق������ًة اإن�شانيًة تّواقة اإىل 

أغ������رق نَْف�َشُه  البناء والعم������ل والتقّدم. ولذا ا
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وق�شائده باملعاين ال�شادقة واملتاخمة لهموم 

ن�ش������ان امل�شت�شلم مل�شيئ������ة الواقع القاهر،  الإ

وما في������ه من عادات واأمرا�������ص. فال عجَب 

أيناهُ يَُحلُِّق بجانب، ويخبو بجانب اآخر.  اإْن را

أبياتاً ترتقي فّناً  ويف الق�شيدة الواحدة نرى ا

وت�شويراً واأخرى ت�ش������ّكُل منخف�شات تك�رش 

حّدة اجلمال وروعته. ومع ذلك اأقول: علينا 

اأن نتوق������ف عن������د مفهوم اجلم������ال ووظيفِة 

ال�شعِر من خالل ع�رشه، ويف حدود مدارك 

دب يف ع�رشه. فهناك فهم خا�ص  رج������اِل الأ

يتنا�َشُب م������ع روِح ع�رشه، ول يج������وز لنا اأن 

نحاكمه مبعايري النقد احلديث التي تتنا�شب 

م������ع ع�رشه������ا اإذا قدرْت على ذل������ك، ونحُن 

دِب احلديث والنقِد  أمُر الأ آل اإلي������ه ا نرى ما ا

احلدي������ث الذي اأغرقن������ا بالتنظري والتغريب 

دب  ا انعك�ص عل������ى م�شرية الأ الالواع������ي، ممَّ

بداعي والنقدي. يِه الإ ب�شقَّ

ٍ ع������ن اأحواِل  كان الر�ش������ايف خ������رَي معرِّ

�شالم  املجتم������ع العرب������ي، فقد دافع ع������ن الإ

كجوهٍر نق������يٍّ وروٍح طاه������رٍة �شّفافة. ولكنُه 

آثر اأن ي������ذّم امل�شيئني للدين والذين حتّكموا  ا

بجهلهم، وا�شتغلّوا مواقعهم الدينية:

ُه باأنَّ ظلمًا  ���ش��الِم  الإ يف  يق�ل�ن 

التقّدم ط��ري��ق  ع��ن  ذوي���ِه  ي�شدُّ 

مْت تقدَّ ذا حّقًا، فكيَف  كان  فاإن 

م؟ اأواِئ�����ُل�����ُه يف ع��ه��ِده��ا امل��ت��ق��دِّ

َجْهُلُه الي�َم  امل�شلِم  واإن كان ذنَب 

�شالم من جهِل م�شلم؟ فماذا على الإ

�شالِم اإلَّ فري�شٌة هل العلُم يف الإ

ِم؟ التعلُّ بغري  ���ش��اَدْت  ����ٌة  اأمَّ وه���ْل 

امتل������ك الر�ش������ايف احلقيق������ة ومل يكتمها 

موارب������ة اأو حتاي������اًل وم�شايرًة، ب������ل باح بها 

�رشاحة قائاًل:

ب�شعِيِه اإلَّ  ن�����ش��اِن  ل��الإ ف��خ��َر  ول 

م والتكرُّ بالّتقى  اإلَّ  ف�شَل  ول 

ولي�َس التقى يف الدين مق�ش�رًة على

ِم يَّ اأو على �ش�ِم �شُ  ، لٍّ �شالِة ُم�شَ

ما وف��ع��ُل  القبيح،  ت��رُك  ولكنها 

ي من احل�شنى اإىل نبِل مغَنِم ي�ؤدِّ

بهذه العفوية وال������روِح املتفتحة اإىل قيم 

اخل������ري والف�شيلة كان يرن������و ويحلم، ولذلك 

أمل������ه �شديداً وممت������ّدًة اأطراُفُه يف اأغلب  كان ا

ق�شائده. ودافعه لذل������ك ح�صٌّ اإن�شاينٌّ جعله 

َِر العن������اء وال�شقاء وتوقَّف يف 
������ُه اإىل بُوؤ يتوجَّ

�������رشة، فيذم عادًة  مركزها ال������ذي يتمثَُّل بالأ

: اإرغاِم الفتيات على الزواج دون اإرادتهنَّ

بجهلهم الفتاُة  تها  اأيَّ ظلم�ِك 

باأ�شيبا ال���زواِج  على  اأك��ره���ِك  اإذ 

طمع�ا ب�فر املاِل منه، فاأخجل�ا

اأ�شعبا املطامِع  هاتيك  بف�ش�ِل 

ٌة حَل����رَّ ال������زواِج  يف  ال��ك��رمي��َة  اإنَّ 

ُم��َذْب��َذب��ا اأن يعي�س  ي��اأب��ى  واحل���رُّ 
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ُي�ْشرتى اأَْن  ِمْن  اأج��لُّ  الفتاِة  قلُب 

ب���امل���ال، ل��ك��ْن ب��امل��ح��ّب��ِة ُي��ْج��َت��ب��ى

��ه��ا اأُت����ب����اُع اأف����ئ����دُة ال��ن�����ش��اِء ك��اأنَّ

با بع�ُس املتاِع، وهنَّ يف عهِد ال�شِّ

ف�����اإذا ج��رى ���ٌة  ال�������زواَج حم���بَّ اإنَّ 

ُمْتعبا �شيئًا  ك��ان  ��ِة  امل��ح��بَّ ب�ش�ى 

ن�ش������اين  يت�شاف������ر الجتماع������ي م������ع الإ

، ويتعانق اخلا�صُّ مع 
ّ
 مع الواقعي

ُّ
والفل�شفي

الع������ام. فال�شاعر له روؤي������ٌة بعيدة املدى. وله 

د  نظرةٌ دقيقة فيما يجري يف املجتمع. يحدِّ

أبع������اَده وعقبى نتائج������ه. وياأخذك من يدك  ا

حيث ت�شتقرُّ اجلراح. هذه الثورة على الواقع 

خرين اإىل مواجهته والبتعاد عنه،  �شتدفع الآ

داً  فكانَ������ْت نهايته يف اآخر عمره وحيداً متفرِّ

ثرياِء  فق������رياً مري�شاً، ي�رشف علي������ه اأحُد الأ

املعجبني باأدب������ه و�شاعريته. وهو الذي لعَب 

دوراً كبرياً يف اليقظ������ة القومية العربية، يف 

أملَّْت بها النوائب، وانتابتها ُعلَُل اجلهل  وقت ا

ا دعاه اإىل منا�رشة العلِم وحماربة اجلهل.  ممَّ

فراح يدعو اإىل بناء نه�شة عربية مبنية على 

ثواب������ت من الوع������ي الرتب������وي، وبذلك يقّدم 

نف�شه كرجل اإ�شالٍح وتربية:

مال ابن�ا املدار�َس وا�شتق�ش�ا بها الأ

ُزَح��ال بنيانها  يف  ت��ط��اوَل  حتى 

علٌل اأح���ال��ن��ا  يف  للعلِم  ك��ان  اإن 

فالعلُم كالطبِّ ي�شفي تلكُم العلال

ل جتعل�ا العلَم فيها كلَّ غايتكم

م�ا الن�سء علمًا ينتج العمال بل علِّ

تربيًة التعليِم  م��ع  البننَي  رّب����ا 

خالِق ُمكتِمال مي�شي بها ناق�س الأ

ثمَّ انهج�ا يف بالِد العرِب اأجمِعها

نهجًا على وحدِة التعليم ُم�ْشتمال

م��دار���َش��ك��ْم ي��اأت��ي  مل��ن  ن��ف��ٍع  واأيُّ 

اإن كان يخرج منها مثلما دخال

َ الر�شايف بو�شوٍح، وك�شف عن روؤيته،  َعرَّ

وو�ش������ع النقاط عل������ى احل������روف وا�شت�شفَّ 

َه وب�شريتَُه  الواق������ع عن قرٍب ث������م مدَّ بَ�������رشَ

أو بهتان  اإىل م������ا هو قادم، فب�شطه دون رياء ا

موِر  وزي������ف للحقيقة ولذلك تبقى نظرتُُه لالأ

ٌة كحقيق������ة جوهرّية  اجلوهرية حّي������ٌة وملحَّ

مالم�شٍة لكلِّ نقطة و�شعها على احلروف:

وال�����ش��ع��ُر ل��ي�����َس ب��ن��اف��ٍع اإن�������ش���اُدُه

ُمْعربا احلقيقِة  عن  يك�َن  حّتى 

��ه��ا ت��ل��ك احل��ق��ي��ق��ُة ل��ل��رج��اِل اأزفُّ

ول��ه��ا اأق��ي��ُم م��ن ال��ق���ايف مركبا

�ش������دُق املوق������ِف وحرارتُُه �شم������ُة ال�شعِر 

عن������د الر�ش������ايف ال������ذي اآل عل������ى نف�ِشه اأن 

يق������ول احلقيقة �رشيحًة، ول������و ت�شايق منها 

خرون.  الآ

لقد رفع �شعار املواجهة للعادات ال�شيئة 

أف������راَدهُ. فذمَّ  ُم بني������ة املجتمع وا الت������ي حتطِّ

اخلمرةَ والتدخني:
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ل��� مل ت��ك��ْن ه��ذه ال��ع��ادات ق��اه��رًة

���ش��ي��َغ��ْت ب��ح��اٍل ب��ن��ت ح��ان��ات مل��ا اأُ

��ن��ه��ا ي��دخِّ ����ش���ك���اراٍت  راأي�������َت  ول 

واجتماعاِت ان��ف��راٍد  ب���ق��ِت  ق���ٌم 

اإذا ال��ب��الِء  ل��ث��اٍن يف  ال��دخ��ان  اإنَّ 

اِت ِت اخلمُر اأوىل يف البليَّ ما عدَّ

فال�شاع������ر يذمُّ الع������ادات من باب اإحلاق 

مر  ن�شان قبل اأن يكون الأ ذى وال�������رشر بالإ الأ

بدافع الدين. فمحاكمته عقلّية بكل ما تعنيه 

الكلمة من دللة:

ورق يف  ل��فَّ  ج��م��رًا  مت�سُّ  لأ اإيّن 

كا�شاِت م���ْلَء  لهيبًا  ت�����رسب���َن  اإذ 

ٍر َ ك��الُه��م��ا ُح���ُم���ٌق ي��ف��رتُّ ع��ن ����رسَ

��مُّ م��ن دم��ن��ا ت��ل��ك ال��ك��رّي��اِت ي�����شُ

احلرُّ َمْن خرق العاداِت منتهجًا

نهَج ال�ش�اِب، ول� �شدَّ اجلماعاِت

���ِة اأرف����اُه����ْم ل��ع��ادت��ه اأغ���ب���ى ال���ربيَّ

اٌق ل��ع��اداِت واأع���ق���ُل ال��ن��ا���ِس ُخ�����رَّ

ل ق�شيدته على قدِر  اأرى الر�شايف يف�شِّ

عقوِل الذي������ن يخاطبهم فال ي�شعى للغمو�ص 

والتعمي������ة با�شتثن������اء ا�شتخدام������ه املفردات 

املعجمي������ة ال�شعب������ة التي حتت������اج اإىل �رشح 

، واإن ق�شا يف خطاِبِه  وتف�شري. يواجهك بحبٍّ

ُ من الواقع املزيَِّف: نه يتاأملَّ املوّجه. لأ

خ���م����ٍل ذوو  ال����ع����امل����ني  ف���������رسُّ 

اجل����دودا ذك����روا  ف��اخ��رَت��ُه��ْم  اإذا 

وخ����رُي ال��ن��ا���ِس ذو ح�����ش��ٍب ق���دمٍي

��ِه ح�����ش��ب��ًا ج��دي��دا اأق�������اَم ل��ن��ف�����شِ

اأمام  اإنَّ عد�ش������ة ال�شاع������ر تت�شع حين������اً 

الق�شاي������ا الك������رى، وحيناً تالم�������ص جوانب 

اإن�شانية موؤثِّرًة يف النف�ص، فالب�رش والب�شريةُ 

ذى  ان من نوِر نف�ِشِه التي تاأبى ال�رشَّ والأ ي�شعَّ

والظل������م فقد و�ش������ف اليتيم �شب������اح العيد، 

 
ٍ
وندرك ما يعنيه العيد من فرِح وبهجٍة وطعام

طفال. يف هذه الق�شيدة  ألع������اب لالأ وك�شاٍء وا

راً بارعاً وفّناناً يف ا�شتخدام ال�رشِد  كان م�شوِّ

وو�شف احلدث واجلزئي������ات واإعادة بنائها 

ا جعل الق�شيدة من الق�شائد الفجائعيَّة  ممَّ

التي توخز �شمري املجتمع يف ال�شميم.

وي�شتهلُّها بو�ش������ف �شباح العيِد مبا يليق 

ج على و�شف اليتيم احلزين  وي�شتحّق. ثمَّ عرَّ

�شارحاً حالَُه ووا�شفاً هيئته:

اأطلَّ �شباُح العيِد يف ال�رسِق، ُي�ْشِمُع

فراح مت�شي وترجع �شجيجًا، به الأ

�شم�َشها ُة  امل�����رسَّ تبدي  ب��ِه  �شباٌح 

مطلُع ال��ت���ه��َم  اإلَّ  ل��ه��ا  ول��ي�����َس 

�شباٌح به يختاُل بال��شي ذو الغنى

��ُع ع����دام ِط��ْم��ٌر ُم��َرقَّ وُي��ْع��ِ�ُر ذا الإ

ول��ي��َده ال��غ��ن��يُّ  ب��ه يك�ش�  ���ش��ب��اٌح 

ُع يَّ امل�شَ اليتيُم  يبكي  لها  ثيابًا 

اإنَّ ذكر ال�������رشق للتعميم. ول يعني يتيماً 

أيتاماً كثريي������ن تعوزهم  معّين������اً، ب������ل يعن������ي ا
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احلاجة �شب������اح العيد، يف عه������ٍد ماتت فيه 

ال�شفق������ة التي ت�شتيقظ م������ن غفوتها يف مثل 

أ�شريةَ القلوب التي  ّيام، ولكنها بقيت ا هذه الأ

ق�َشْت وتنا�َشْت وامتنَعْت: 

باَبها تفَتُح  ف���راُح  الأ كانِت  فقد 

ملن كان ح�ل الطبِل، والطبُل يقرُع

وقْفُت، اأجيُل الطرَف فيهم فراعني

ه��ن��اك ���ش��ب��يٌّ ب��ي��ن��ه��ْم ُم����رَتْع����ِرُع

�شبيٌّ �شبيُح ال�جِه، اأ�شمُر �شاِحٌب

اأنزع اأدعُج العنِي،  نحيُف املباين، 

ه������ذه �ش������ورة للطف������ل فيه������ا الدّقة يف 

الو�شف، تلفت النظر من خالل املفارقة بني 

�شباح وبني ال�شحوب والنحافة.  اجلمال والإ

ُرْدَن���ُه اليتُم  يع�رُس  دري�����ٌس  عليِه 

ُمْدِمُع فقٌر من ح�ا�شيِه  فيقُطُر 

ِه�ٍس جُمْ نظرَة  ُل من عينيِه  وير�شِ

وما ُهَ� بالباكي، ول العنُي تدمع

ا�شتط������اع ال�شاعر اأن يغو�������ص يف حنايا 

هذا الطفِل، َو�َشَفُه عن قرٍب وا�شتعان بالفنِّ 

والت�شوير، وال�شوِر املوحي������ة املوؤّثرة، وكاأنه 

يردُّ على الذين عّمموا حكمهم على جتربته 

ال�شعرية التي و�شفوها بالعادية وامل�شطربة 

م لوحاٍت م�شهديًة  واجلافة. فال�شاعر يق������دِّ

ك������ًة، وباأ�شل������وب ق�ش�شي ي�������رّشح به،  متحرِّ

ويدي������ن املجتمع ال������ذي تخاذل،وتهاوَن باأمر 

هوؤلِء البائ�شني:

ين ��ا ���ش��ج��اين ح����اُل����ُه، واأف�����زَّ ف��ل��مَّ

���ُع ������َزٌع وت����جُّ ���ي جَمْ وق���ْف���ُت، وك���لِّ

ورْح���ُت اأع��اط��ي��ِه احل��ن��اَن بنظرٍة

املتخ�ّشُع ال��ع��اب��د  ي��رن���  راح  كما 

اأيا بَن اأخي، من اأنَت؟ ما ا�شمك؟ ما الذي 

عراك؟ فلم تفرْح، فهل اأنَت ُم�َجُع؟

ويتابع ال�شاع������ر ق�شة حواره معه، وبلغة 

ماأنو�ش������ٍة وحوار منا�ش������ب و�شياغة عذبة ل 

تخلو من املوؤثرات والتلميح لت�شّكَل الق�شيدة 

لوحة غنّية متكاملة العنا�رش: 

اإّن��ُه ك��ان،  العيِد ل  ي���َم  ليت  األ 

فيجزُع ح��زن��ًا  للمحزون  ُد  ي��ج��دِّ

فقلُت: دع�ا التاأفيَف، فالعاُر ل�شٌق

مُر اأفظع بكُم. واترك�ا الرتجيع، فالأ

ويق�ش������د بالرتجيع نحت عب������ارة »اإنَّا هلل 

واإنَّا اإليه راجعون«. 

اإذاً ميكنن������ا احلكم عل������ى تفاوت جتربة 

ال�شاع������ر الفنّية بني ق�شي������دة واأخرى. فهو 

أبرع يف الن�شيج الق�ش�شي والو�شفي عندما  ا

ي�شتخدم الق�صَّ و�شيل������ًة للتعبري والتو�شيل. 

أم اليتيم«  وهذا ينطبق على ح������ال ق�شيدة »ا

������ٌة مل�شاهدة ق�شي������دة »اليتيم يف  أنَّه������ا تتمَّ وكا

العيد«:

مَلِ ْ
ُم�����ؤ ��ِة  ب��اأنَّ ل��ي��اًل  َرَم����ْت م�شمعي 

اأنياِب �شيغِم ف���ؤادي بني  فاألقْت 
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اأنيَنها ال��ظ��الِم  ت���ايل يف  وب��ات��ت 

وب���تُّ ل��ه��ا ُم���ْرم���ًى ب��ن��ه�����َش��ِة اأرق���ِم

ها كاأنَّ ن����نَي،  الأ الليل  يف  ��ُع  ت��ق��طِّ

��ِم ُم��َث��لَّ ب�شيٍف  اأح�����ش��ائ��ي  ��ُع  ت��ق��طِّ

حا�شي�ص  هذه اللغ������ة املوؤّثرة والناقل������ة لأ

ال�شاعر. وهذا ال�شعوُر الذي فا�شْت به نف�ُشُه 

املرهف������ُة، وهذا الو�شف الدقي������ق املنا�شُب، 

�شى.  ياأخذنا اإىل مناه������ل احلزن والدمع والأ

ح�شا�������صَ بامل������رارة، وتاأنيب  ك بن������ا الإ ليحرِّ

ن�ش������اين. فلي�ص اليتي������ُم حمّدداً  ال�شم������ري الإ

ٌد.  دَّ مُّ اليتي������م كذلك. لك������نَّ املجتمع حُمَ
أ ول ا

ٌه اإىل جمتمع������ه الذي يت�شلَّح  واخلطاُب موجَّ

خالقية والدينية التي ا�شت�شهلوها  بالقيم الأ

فيقول:

وقد �شلك�ا تيهاَء ِمْن اأمِر دينهم

وُمْتَهِم املخزياِت  يف  منجٍد  فكم 

رًا ت�شجُّ اأاأبكي  اأدري.  وما  بكْيُت 

من الق�ِم، اأم اأبكي ِل�شْق�ِة مرمي؟

أبعاَد  فالر�ش������ايف يعي ر�شالته، وي������درك ا

كلمت������ه، وي�شتطي������ع حتدي������د العلَّ������ة وموطَن 

خرين عن  ال������داِء والدواء. ولذلك ان�شغل بالآ

������َه ق�شائده للجماع������ة واإن تكلََّم  نف�ِش������ه. وجَّ

 باخلطاب 
ٌّ
عن نف�ِش������ِه وهو مندمج ومعن������ي

اجلمعي العام. وهذا ما دعاه اإىل اخلطابية 

أنَُّه ل يرِّئ  مِر ا واملبا�������رشة. واأجمل م������ا يف الأ

نف�َشه من التهم املوّجهة. ولكنه كان يحر�ص 

على العت������زاز بالف�شيلة والنب������ل لريدَّ عن 

خرين للعمِل وجتاوز  أو يدفع الآ نف�ِشِه التهم ا

زمات: الأ

��ق ك���ُن��ُه اأع��ّن��ي على م��ا ل��� حت��قَّ

ُم�ْشِعدا نا�شيِّ  لالأ بل  يل،  ك��ان  ملا 

ْز من احل�شنى مبا اأنَت قادٌر جتهَّ

عليه، ول تقبْل �ش�ى العقل مر�شدا

مًا تكرُّ اأ�شاَء  قد  َمْن  اإىل  ْن  واأح�شِ

دا مت��رُّ منك  ح�شان  بالإ زاد  واإن 

انطباُعُه ع��ل��يَّ  ي��اأب��ى  ْخ��ُل��ٌق  ويل 

على اخلري ت�شليمي اإىل ال�رسِّ مق�دا 

فكار  دي������وان الر�شايف وكتبه مليئ������ة بالأ

راء الرتبوي������ة والجتماعي������ة والفل�شفية.  والآ

َر فاأج������اَد اإىل حدٍّ  ه������ذا ال�شاعر ال������ذي �شوَّ

َ ب�شدٍق وعفوية. و�شاَهَد ما  أثََّر فعرَّ بعيد. وتا

ن�شان  يوؤملُُه فلم يُ������دْر وجَهُه، بل تفاَعَل مع الإ

واملجتمع. وخا�ص مع������رتك احلياة، �شادرتُْه 

مة. فاأف�َشَح وعّرى وواجه،  خرين والأ اآلُم الآ

 . ولكنَُّه كانْت ل������ه اإ�رشاقات ل تخلو من الفنِّ

مه �شاع������ٌر يح�ِشن العوَم يف  فيه������ا اإبداع يقدِّ

اأبحِر ال�شعِر وعرو�شها، ويح�ِشُن الغو�َص يف 

قوامي�������ص اللغة، ولكْن تخونه اللغة واملواقف 

اأحياناً، فت�شطرُب روؤيتُُه، فيقع يف املحظوِر 

دينّي������اً ونف�شّياً، ولكن ي�شفع له ح�شُن �رشيرِته 

م  آه������ا يف الغروب، فقدَّ ونق������اءُ نف�شه التي را
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لوح������ًة �شعرّيًة جميلة تذّكرن������ا بابن الرومي 

�شاعر املطوَّلت والو�شف:

ن��زَل��ْت جُت���ُر اإىل ال��غ��روب ذي���ل

متب�ل ع��ا���ش��ق��ًا  ت�شبه  ���ش��ف��راَء 

��ه��ا ت��ه��ت��زُّ ب����نَي ي����ِد امل��غ��ي��ب، ك��اأنَّ

عليال ال��ف��را���ِس  ��بٌّ متلمَل يف  ���شَ

بكرًة ب�جهَك  م�شاِرُقها  �شحكْت 

اأ�شيال ال��دم��اَء  وب��ك��ْت م��غ��ارُب��ه��ا 

ق��د غ����ادرْت ك��ب��َد ال�����ش��م��اِء م��ن��ريًة

ف������ِل ق��ل��ي��ال ت���دن���� ق���ل���ي���اًل ل�����الأ

ل�ِنِه �شاِحُب  القلَب  ي��روُع  �َشَفٌق 

م�شل�ل ما  بالدِّ َخ  �شمَّ ْيِف  كال�شَّ

به رفعْت  قد  ال�شم�َس  ك��اأنَّ  �َشَفٌق 

ُرْدَن�������ا ب������ذوِب ���ش��ي��ائ��ه��ا م��ب��ل���ل

اإل��َف��ه��ا َع  َودَّ ي����َم  ��ْت  َظ��لَّ ك��اخل���ِد 

ت���رن����، وت���رف���ع خ��ل��َف��ُه امل��ن��دي��ال

ُه َم ع������زَّ ���ه���ا رج�������ٌل ت�����خ�����رَّ ف���ك���اأنَّ

ق����رُع اخل���ط����ِب ل���ه ف���ع���اَد ذل��ي��ال

وانحطَّ من عزف النباَهِة �شاغرًا

واأق������اَم يف غ����اِر ال���ه����اِن خ��م���ل

������َل روعة الو�شف  مَّ
أْن يتاأ أت������رك للقارئ ا ا

وبراعة اخلي������ال وجماَل الت�شبي������ه وال�شور 

وت�شخي�ص الطبيع������ة ... واأحيل القارئ اإىل 

ق�شائد »املطلقة« »اليتيم املخدوع«.

�صا�صية املراجع الأ

ذكرى الر�صايف )جمموعة ما قيل يف الر�صايف من خمتار املنظوم واملنثور( عبد احلميد الر�صودي- بغداد 1950.  -1

القومية وال�صرتاكية يف �صعر الر�صايف: هالل ناجي املحامي- بريوت 1959.  -2

درا�صات يف ال�صعر العربي املعا�صر- د. �صوقي �صيف.  -3

الر�صايف- عبد اللطيف �صرارة- دار �صادر 1964.  -4
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م������ع ازدهار ف������ّن الرواية يف غالبي������ة البلدان العربية ب������رزت العديد من 

�سم������اء ال ميكن التحدث عن الرواية العربية املعا�رصة دون التنويه باإنتاجها  االأ

واإبداعاته������ا الروائية وخ�سو�سيتها ودورها املتميز يف االرتقاء بهذا النوع من 

دبية. جنا�س االأ االأ

 وم������ن الروائيني العرب الذين لهم اإ�سهاماته������م الهامة، التي �ساعت منذ 

خم�سينيات القرن الع�رصين املن�رصم، الروائي حنا مينه الذي ال ميكن التحدث 

أو تناوله������ا، دون التوقف مع اإبداعاته واإ�سهاماته، فهو  ع������ن الرواية ال�سورية، ا

باحثة من �شورية.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

قراءة يف بنية الن�ّص الروائي

 عند حّنا مينه

❁
جهينة علي ح�سن
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أبرز رّو�د �لرو�ية يف �سورية، و�أحد �أهم  �أحد �

كتاب �لرو�ي������ة �لعربية �حلديثة، منذ �أ�سدر 

وىل »�مل�سابيح �لزرق« �لتي ن�رشت  رو�يته �لأ

وىل يف �لقاهرة عام 1954، وهي  طبعتها �لأ

�لرو�ي������ة �لتي �سار فيه������ا �لكاتب على م�سار 

�لكّت������اب �لو�قعيني عندما كانت �لو�قعية يف 

قطاب �جلاذبة  ريعانه������ا، ومتثل قطباً من �لأ

دب������اء �لرو�ئيني يف �لعامل �لعربي  للكتاب و�لأ

كله.

لقد ج������اءت »�مل�سابيح �ل������زرق« لتتو�زن 

مع ر�ئعة جنيب حمف������وظ؟ »زقاق �ملدق« ل 

من حيث ز�وية �لروؤية فقط، ولكن من متا�س 

�لرو�يت������ني يف �حلقبة �لزمنية �لتي عاجلتها 

كل منهما، وهي فرتة �حلرب �لعاملية �لثانية. 

وكان »فار�������س« بطل �لرو�ية، هو �ل�سبي �بن 

�لبلد �ل������ذي عانى يف طفولته �سظف �حلياة 

يف مدينته �ل�سغرية »�لالذقية«.. وهي �ملدينة 

ذ�ت �خل�سو�سي������ة، فهي تط������ّل على �لبحر، 

أثناء  بعو�مله �ملختلفة، وبتاأثري�ته على �سكانها �

�سنو�ت �حلرب، ويف ظل �لحتالل �لفرن�سي 

ل�سورية. ولقد �سّورت �لرو�ية بطلها »فار�س« 

عندما كان يق������ف �ل�ساعات �لطو�ل بانتظار 

�حل�سول عل������ى رغيف من �خلبز يقتات به، 

بينما حتيط به جموع املنتظرين مثله. ولعل 

رواي������ة »امل�شابيح الزرق« حمل������ت جزءاً من 

ال�شرية ال�شخ�شية حلن������ا مينه، الذي توارى 

خلف وجود ال�شبي »فار�ص«. اأما اأعمال حنا 

مينه فقد جاءت على التوايل:

- امل�شابيح الزرق.

- الثلج ياأتي من النافذة.

- ال�رشاع والعا�شفة.

- ال�شم�ص يف يوم غائم.

- امل�شتنقع.

- حكاي������ة بحار )�شرية ذاتي������ة من ثالثة 

اأجزاء(.

- الربيع واخلريف.

- القطاف.

- نهاية رجل �شجاع.

وجدي������ر بالذكر اأن غالبي������ة اأعمال حّنا 

مينه عنيت بت�شوير الواقع بو�شفه واحداً من 

الكت������اب الواقعيني امللتزمني، الذين جتاوزوا 

الرومان�شية اخلال�شة، وهو اجليل الذي كتب 

اأعمال������ه بعد احلرب العاملي������ة الثانية، وجاء 

نتاج������اً للحركة الوطنية يف �شكلها التقليدي، 

حيث كان ال�شتعمار الغرب������ي فار�شاً نفوذه 

على بع�ص البلدان العربية التي ق�ّشمت بني 



قراءة يف بنية الن�ّص الروائي

�لعـــــــــــــــــــدد  563    �آب  2742010

فرن�شا وانكل������رتا واإيطاليا، وكان حّظ �شورية 

ولبنان الوقوع حتت الحتالل الفرن�شي. كما 

كان������ت اأعماله ل تتغاف������ل �شخ�شية الكاتب، 

فكث������رياً ما يطل على القراء م������ن وراء اأحد 

اأبطال������ه مثل »فار�������ص« يف امل�شابيح الزرق، 

والفتى يف »ال�شم�ص يف يوم غائم«، و»�شالح« 

يف رواي������ة »الدغل« وهي اجل������زء الثاين من 

حكاي������ة بحار..اإلخ. وذلك يوؤك������د اأن اأعمال 

حنا مينه حتم������ل للقراء نوعاً من التاريخ اأو 

ال�ش������رية اخلا�شة، ويالحظ ذل������ك يف »بقايا 

�شور« و»امل�شتنقع«، و»حكاية بحار« باأجزائها 

أتفق مع اعتبار  الثالثة. وبهذا ال�شدد فاأنا ل ا

اأن كل ما يكتبه الروائي ميثل نوعاً من ال�شرية 

ن كتاب������ة ال�شرية الفنية  الذاتي������ة ب�شكل ما، لأ

لبد لها من �رشوط معينة وهي الكتابة بق�شد 

الت�شجيل لل�شرية، وال�شدق يف الرواية، دون 

اإعمال اخليال. واإعادة ت�شوير ال�شخ�شيات 

أو املواقف وخلقها م������ن جديد. كما اأن ثمة  ا

فروقاً دقيقة ب������ني الرواية، واأدب العرتاف 

أو املذكرات ال�شخ�شية،  وراق اخلا�ش������ة ا والأ

أية  أو ا والرتجمة، وامل�شاهدات، واليوميات.. ا

أ�شماء اأخرى ق������د تعن لكاتب ال�شرية. وذلك  ا

م������ا جعلنا نفرق بني اأعم������ال حنا مينه التي 

ن�شفها بال�ش������رية الذاتية مث������ل »امل�شتنقع«، 

خرى التي ل  عمال الأ و»حكاية بحار«.. والأ

ينطبق عليها ذلك الو�شف.

ولع������ل القارئ يالح������ظ اأن بط������ل بقايا 

�ش������ور ميثل نوعاً من المتداد لبطله القدمي 

»فار�ص« يف امل�شابيح الزرق، كذلك ميكنا اأن 

نقول اإن الفتى يف »ال�شم�ص يف يوم غائم«، ما 

هو اإل فار�ص يف مرحلة ما، وكذا فتى رواية 

»امل�شتنقع« الذي عا�ص ظروف اقتالع �شكان 

لواء ا�شكندرون من �شورية ومنحه لرتكيا.

املثلث الذهبي يف اأعمال حّنا مينه

عمال  ثمة مثلث لبد اأن يلحظه املتابع لأ

حن������ا مينه وهو مك������ون من اأ�ش������الع ثالثة، 

ول يتمث������ل يف البحر. والث������اين يتمثل يف  الأ

احل�شا�شية الوطني������ة والجتماعية، والثالث 

أة التي يجيد  أة. وه������ي امل������را يتمث������ل يف املرا

أنها حمور  »مينه« ت�شويره������ا وكثرياً ما نرى ا

أة يف  م������ن حماور العم������ل الروائي، مث������ل املرا

�شالع  روايت������ه »ال�شم�ص يف يوم غائ������م«. والأ

الثالثة تثل نوعاً من ال�شمات اخلا�شة التي 

أو  يتميز به������ا الكاتب، واأ�شبح������ت متالزمة ا

متفاوتة يف كل اأعماله:

- اأول: البحر:

 ولعلنا نالحظ اأن البحر ليوجد مبعزل 



قراءة يف بنية الن�ّص الروائي

275 �لعـــــــــــــــــــدد  563    �آب  2010

عن امليناء وهي ميناء الالذقية كما يف رواية 

ال�رشاع والعا�شفة وبطلها »الطرو�شي« ذلك 

البحار القوي والعنيد، الذي يع�شق البحر 

ويتعامل معه وفق طقو�ص خا�شة. فالبحر 

معادل مو�شوعي للرجولة الكاملة. وقيادة 

نثى  ال�شفين������ة تعادل �شيطرة الرجل على الأ

عا�شري اإل  التي يحبها. وما العوا�شف والأ

حي������ل فنية من خاللها ير�شل الكاتب روؤيته 

لعامل البحارة والعاملني يف املرافئ من رجال 

بطال، والنبالء الذين  قوياء، والأ ال�شفن الأ

ل تخلو ت�رشف������ات بع�شهم م������ن نذالت. 

والبح������ار املتمثل يف �شخ�������ص الطرو�شي، 

ينبعث من جديد يف �شخ�ص »�شعيد حزوم« 

بط������ل رواية »الدغل« م������ن »حكاية بحار«، 

وقبله الوالد ال�شالح حزوم، بعد اأن اأعاده 

الكات������ب يف رواية جديدة، حتى لو اكت�شبت 

أبوه من قبله  �شفة ال�شرية الذاتية، ف�شعيد وا

من رجال البحر، ولين�شى الكاتب اأن يعر�ص 

نواء  م������ن خاللهم مكابدات البحارة و�شط الأ

عندما تخا�شمهم عوامل الطبيعة املتمثلة يف 

مواج، والعوا�شف مبا ي�شاحبها  الرياح، والأ

من رعود وبروق و�شط الظالم.. فمثل ذلك 

الع������امل �شوره حن������ا مينه اأعظ������م ت�شوير يف 

أنه تكرر كثرياً،  اأعمال������ه املختلفة ول يعيب������ه ا

ف������كل كاتب له عامل������ه الذي ي������درك دقائقه 

ويفه������م تفا�شيل������ه وجن������ده دائماً م������ا يحوم 

أتفق م������ع راأي الناقد  حول������ه ولذا اأجدين ل ا

فاروق عبد القادر، يف كتابه »اأوراق الرف�ص 

والقب������ول« عندمات اعتر اأن تلك التكرارات 

حت�شب �شد الكاتب، ولنعترها �شمن �شماته 

اخلا�شة. ولقد ارتبط عامل البحر عند »حنا 

مينه« مبيناء الالذقي������ة، وهي مدينة عربية 
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مل ي�شج������ل كاتب اآخر مالحمها، كما فعل حنا 

مينه، وكرر وجوده������ا يف ال�رشاع والعا�شفة، 

وحكاية بحار، ونهاية رجل �شجاع.

ال����ط���ن���ي  ال���������ش����ع�����ر  ث����ان����ي����ا:   -

والجتماعي:

ح�شا�ص بالوطن يف اأعمال كثرية  ويلوح الإ

حلنا مينه، فال ين�ش������ى اإل اأن يحمل اأعماله 

ذلك ال�شعور، فهو م������ن اجليل الذي ترعرع 

يف ظ������ل الحتالل الفرن�ش������ي لبلده )�شورية( 

ومن ثم جاء وعي������ه مب�شكلة الوطن و�رشورة 

حترره كقدر على جيل������ه، وهو اجليل الذي 

وعى ماأ�شاة بلده قبل احلرب العاملية الثانية، 

ر�ص،  كما وع������ى حنا مين������ه الرتب������اط بالأ

عندم������ا اقتلع م������ن لواء ا�شكن������درون، وطرد 

هايل اإىل الداخل، وذلك ما �شجله يف  م������ع الأ

رواي������ة امل�شتنقع، التي تثل جزءاً من ال�شرية 

أي�شاً �شكان ال�شفيح  الذاتية، حيث �شور فيها ا

من الفق������راء الذين كانوا يبحثون عن العمل 

ر�ص  يف واقع �شديد الفقر، �شديد الق�شوة، فالأ

املاحلة الت������ي ل تفلح فيها الزراعة، �رشعان 

ما تتحول اإىل تربة رخوة عند هطول املطر، 

ل ت�شل������ح فيها احلركة كما ل ي�شلح العمل. 

ومن ثم فلقد فجرت الرواية ال�شعور الوطني 

زم������ة الجتماعية  ح�شا�������ص بالأ املم������زوج بالإ

والقت�شادية، وهو ما برز يف اأعمال حنا مينه 

ال�شابقة مثل »امل�شابيح الزرق«، و»الثلج ياأتي 

من الناف������ذة« و»الدغل«..اإلخ. وتثل البعد 

الجتماعي يف وجود �شخ�شية مثل �شخ�شية 

قا�ش������م يف الدغل »حكاي������ة بحار« وهو الذي 

اأو�شل الوع������ي للكاتب وعر ع������ن ا�شتغالل 

عمال لعمال البحر، وقبله »فايز  اأ�شحاب الأ

ال�شعلة« وقبل هوؤلء جميعاً »عبد القادر« يف 

�شتاذ كامل يف  رواي������ة »امل�شابيح الزرق«، والأ

»ال�رشاع والعا�شفة«. ورمبا انتماء حنا مينه 

للواقعي������ة والتزامه املبك������ر بق�شايا املجتمع 

والوط������ن، هو الذي جعل������ه يوؤكد على وجود 

تلك ال�شخ�شي������ات الواعية، التي تبث وعيها 

يف اأنحاء العم������ل الروائي. واإن مل تكن فاعلة 

ب�شكل مبا�رش وهو م������ا يعيبها دوماً، حيث مل 

تكن �شمن الن�شيج الدرامي، بل كان يقحمها 

يف عمله ويحملها وجهات نظره.

- ثالثا: املراأة: 

أت������ي ال�شلع الثالث يف مثلث حنا مينه  ويا

أة التي اتخذت �شوراً  وهو ما تعر عنه امل������را

أة  متعددة يف اأعمال������ه املختلفة؛ فوجدنا املرا

م يف »امل�شتنق������ع« ويف »امل�شابي������ح الزرق«  الأ



قراءة يف بنية الن�ّص الروائي

277 �لعـــــــــــــــــــدد  563    �آب  2010

رمزاً للروح الطيب������ة، وامل�شحية دائماً، مما 

جعل الول������د مييل اإليها مف�ش������اًل اإياها عن 

ب عل������ى رغم ق�ش������وة الظروف التي كانت  الأ

حتيط باجلميع، فكانت ه������ي البل�شم و�شط 

جحيم الفقر وق�ش������وة الظروف الجتماعية 

ب. وغياب الأ

أة اأي�شاً يف رواية »ال�شم�ص يف  ون������رى املرا

يوم غائ������م« ق������د ارتفعت مل�شت������وى النموذج 

كمل يف اأح������د اأ�شالع مثلث حنا  مث������ل والأ الأ

أة«  مينه، املكون من »البح������ر، والوطن، واملرا

أة ظلت تلح  وه������و ما ميثل روؤية متكاملة للمرا

بداعي. على الكاتب طوال عمره الإ

واأخ������رياً ل ميك������ن الهتم������ام بالرواي������ة 

العربية من دون التوجه نحو اأعمال الروائي 

حنا مينة، فهو على رغم كل املالحظات التي 

ميك������ن اأن يوجهها النقد له- يعد واحداً من 

كت������اب الرواية الكبار عل������ى امتداد اأكرث من 

خم�شة عق������ود متوالية، وهو م������ا اتفق عليه 

كب������ار النقاد واملتخ�ش�ش������ني يف فن الرواية، 

دب العربي. والأ

¥µ
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	والعلم	ذات	معاٍن	ودالالٍت	كثريٍة،	ولذلك	فهي	تفهم	 َ	الفنِّ 	العالق������ة	بَينْ اإنَّ

أيهما	 أ	باحلاجة	وا عل������ى	اأكرث	من	وج������ٍه	ونحٍو،	ومن	خالل	حماور	متعددة	تب������دا

أو	 	من	دون	علم	ا 	اال�ستقالليَّة	مبعنى:	هل	يقوم	الفنُّ خر؟	ومن	ثَمَّ
بحاجة	اإىل	االآ

	مباذا	يتَّفقان	ومباذا	يختلفان؟ هل	يقوم	العلم	من	دون	الفن؟	ومن	ثَمَّ

َ	الفن	والعلم	 �سئلة	وغريها	مما	يتعلق	بالعالقة	بَينْ
	جنيب	على	هذه	االأ

نْ
َحتَّى

بل	 	عقد	مقارنٍة	بنقاٍط	تقابليٍَّة	من	ال�سُّ كرث	من	�سبي������ٍل،	ولََعلَّ
ميك������ن	اأن	ن�سلك	اأ

باحث واأ�شتاذ جامعي �شوري.

العمل الفني: الفنانة مي�شون علم الدين.

❁

ò

الفــــــــن والعلـــــــــم

❁
د. عزت �ل�سيد �أحمد
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أبعاد ه������ذه العالقة  املي�������رة للك�شف ع������ن ا

دة لنقاٍط اأخرى ميكن اأن تكون خارج  واملمهِّ

اإطار نقاط املقارنة. 

 اأوالً: اأوىل نق������اط االلتق������اء واالف������راق 

آلي������ة اإنتاج كلٍّ منهما،  َ الفن والعلم هي ا نْ
بَ�������

نتاج الفنِّ والعلم  لية العام الإ
ب������داع هو االآ واالإ

ب������داع ه������و اجلان������ب اخلالق من  مع������اً، واالإ

أنه »�شكٌل  ن�شاين، وي������رى رو�شكا ا الن�شاط االإ

������ا جيلفورد  َمَّ
أ ، ا
)1(
» ن�ش������اينِّ راٍق للنَّ�ش������اط االإ

بداع، مبعناه  بداع بقوله: »االإ ف  االإ فق������د عرَّ

������ق، ي�ش������ر اإىل الق������درات التي تكون  �يِّ ال�شَّ

�شخا�ص املبدع�������؛ اإنَّ القدرات  َ
������زًة لالأ مميِّ

ُد م������ا اإذا كان الفرد ميلك  ������ة حت������دِّ بداعيَّ االإ

بداعي اإىل  ل������وك االإ الق������درة على اإظهار ال�شُّ

ُف اإظهار الفرد املالك  درجٍة ملحوظ�ٍة، ويتوقَّ

أَو  بداعيَّة على نتائ������ج اإبداعيَّة ا للقدرات االإ

ُف  عدم اإظهاره مثل هذه النَّتائج بالفعل، يتوقَّ

بيعيَّة.. اإنَّ م�شكلة  ثاريَّ�ة والطَّ على �شفاته االإ

 ..
)2(
بداعيَّة« خ�شيَّة االإ عامل النَّف�ص ه������ي ال�شَّ

بداع يقوم  نَّ االإ
أ كيد عند اجلميع ا والثابت االأ

������ة واإن كان ثمة  و موهبة خا�شَّ
على ملك������ة اأ

اختالف يف حتديد طبيعة هذه املوهبة.

تيان باجلديد  بداع هو ال�شم العام لالإ الإ

غري امل�شبوق يف الفن والعلم وغريهما، ولكن 

جرى العرف بنَْيَ الباحثني واملخت�شني على 

ت�شمية اأي ن�شاط خالق، اإبداعي، با�شم خا�ص 

ن�شاء  فكان لدينا الكت�شاف والخ������رتاع والإ

حداث  يجاد والرء والتكوين وال�شنع والإ والإ

وغريها من ال�شطالح������ات واملفاهيم التي 

بداع. ي�شح عليها كلها ال�شم العام وهو الإ

أب������رز ما يجب الوقوف عنده  ثانياً: لََعلَّ ا

واإبرازه، بعد نقطة التاأ�شي�ص، يف اإطار مقابلة 

الفن مع العلم ويف اإطار تاأكيد دائرة خ�شائ�ص 

ورة تلحف علينا تبيان اأن  نَّ ال�رشَّ
أ الفن جند ا

أَو  من خ�شائ�ص الفنِّ انعدام قابليَّة التَّكرار ا

نَّ ذلك ممكٌن بل قائٌم 
أ دوار يف حني ا تبادل الأ

ورة. ف������اإن كان املنجز العلمي،  بحكم ال�������رشَّ

ط  كالك�ش������ف اأو الخرتاع مثاًل، خا�شعاً لل�رشَّ

التَّاريخي الذي يجعل اإمكانيَّة اإنتاجه منوطة 

، فاإنَّ  ُّ
ُط التَّاريخي ق في������ه ال�رشَّ يِّ عامل حتقَّ

باأ

دوار هذا،  املنتج الفني غري قاب������ٍل لتبادل الأ

فما ينتج������ه فناٌن بعينه ل ميك������ن اأن ينتجه 

أَو ق�������رش، وهذا  مان ا غ������ريه مهما ط������ال الزَّ

ما عر عنه دين�������ص هوي�شمان بقوله: »الفن 
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ا العلم فعلى العك�ص  مَّ
أ حريَّة، ولعب باخليال، ا

ورة املنطقيَّة اخلارجيَّة  يظلُّ مت�ش������اًل بال�رشَّ

، فلو مل يكتب 
)3(

للعقل الذي يبحث ويكت�شف«

أَو اأي ق�شي������دة اأخرى ملا  املتنب������ي ميميت������ه ا

أت������ي اأي �شاعٍر غريه ليكتبها. ولو  اأمكن اأن يا

مل ير�ش������م دافن�شي املونالي������زا ملا كانت هناك 

لوحة ا�شمها اجلوكندا.. ولو مل ينحت مايكل 

أبداً..  اأجنلو تث������ال مو�شى ملا نحته �ش������واه ا

يِّ ميدان �شعراً 
أثر فني من اأ وهك������ذا يف اأي ا

أو نحتاً.. وهذا ما غري  أو ت�شويراً ا اأو ق�ش������ة ا

������ٍق يف الك�شف اأو الخرتاع العلمي فلو  متحقِّ

تي  مل يكت�شف اأرخميد�������ص قانون الدافعية لأ

بعده اأو من يعي�ص يف زمنه من يكت�شفه، ولو 

مل يكت�شف ابن زهر الدورة الدموية لكت�شفها 

طبيب ياأتي من بع������ده، ولو مل يكت�شف نيوتن 

تى  أو التج������اذب الكتلي لأ قان������ون اجلاذبية ا

بع������ده اأو من يف زمنه من يكت�شف ذلك.. ولو 

مل ي�ش������ع نيلز بور الفيزياء الكموميَّة لو�شعها 

غريه.. وهكذا يف كلِّ املنجزات العلميَّة. قد 

أَو الخرتاع وقد ل يتاأخر،  يتاأخر الكت�شاف ا

نَّ �شريورة العلم �شتقود 
ولكنَُّه ل بُدَّ �شياأتي لأ

ورة، واإل توقف العلم يف ميدانه  اإلي������ه بال�رشَّ

عن������ده، وي�ش������ح ذلك عل������ى كل الخرتاعات 

والكت�شافات.

�شا�شي بنَْيَ الفنِّ والعلم  ه������ذا الفرتاق الأ

خرى  فق اأمام اكت�شاف الفرتاقات الأ يفتح الأ

وفهمها وكذلك التَّوافقات املوجودة بنَْيَ الَفنِّ 

طار ميكننا احلديث على  والعلم. ويف هذا الإ

أي�شاً. النِّقاط التَّالية ا

نَّ كالهما يقوم 
ثالثاً: يتَّفق الفنُّ والعلم باأ

ليات تنق�شم غالباً اإىل  وَّ
أ تاأ�شي�شاً على منظومة ا

لهما البداهات التي تتوافق عليها  وَّ
أ ق�شمني ا

كلُّ العلوم والفنون واملع������ارف، ويفرتق الفنُّ 

والعلم ع������ن بع�شهما بع�شاً يف الق�شم الثَّاين 

أ، ففي  ورة ويتَّفق������ان يف املبدا من جه������ة ال�شُّ

نَّ العلم تنبني منظومته بعد البداهات 
أ ِحنْيِ ا

أَو امل�شادرات التي يخت�ص كلُّ  على امل�شلمات ا

ة من هذه  قل مبنظومته اخلا�شَّ علم على الأ

وليَّة 
امل�شلمات، وعليهما تنبن������ي القوانني الأ

التي يتمُّ بها برهان الفر�شيات والو�شول اإىل 

النتائج املتوخاة، فاإنَّ الفن ينبني على جملة 

ة التي تنطبق  من ال�شوابط واملعاي������ري العامَّ

أو باآخر، ثُمَّ معايري  عل������ى الفنون كلها مبعنى ا

كلِّ ف������ن على ح������دٍة. هذه املعاي������ري تواطئية 
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وذوقيَّة ولكنَّه������ا مع ذلك منظومة 

منطقيَّة، واأعني بذلك اأن لكل فنٍّ 

مات  جملة من اخل�شائ�������ص وال�شِّ

واملعايري التي نحك������م من خاللها 

أنَُّه ينتمي اإىل هذا الفنِّ  أثٍر با على ا

أو ذاك اأو ل ينتمي اإليه، ولي�ص كلُّ  ا

ي ما ي�شنع ما  من ه������بَّ ودبَّ يُ�شمِّ

�شماء. ي�شاء من الأ

رابع������اً: يفرتق الفن والعلم عن 

باإلزاميَّة النَّتائج  بع�شهما بع�ش������اً 

نَّ نتائ������ج العلم ملزمٌة 
أ ففي حني ا

لزام ذاتها،  ة الإ للعقول جميعاً بقوَّ

فاإنَّ نتائ������ج الفن غ������ري ملزمة اإل 

ْغِم  أو يرت�شيها. هذا على الرَّ ملن يقتنع ب������ه ا

نَّ العل������م والفن كالهما يتطلَّب التَّ�شليم 
أ من ا

وابط واملعايري. ويف  أو ال�شَّ بن�ش������ق امل�شلَّمات ا

لزام يفقد �شلطته اإذا متَّ  الوق������ت ذاته فاإنَّ الإ

رف�������ص ن�شق م�شلَّمات العلم على اأن ل يكون 

ف�ص والعبث يف حني  الرف�ص من اأج������ل الرَّ

نَّ رف�ص التَّ�شليم ب�شوابط الفنِّ ومعايريه ل 
أ ا

يعني عدم العرتاف بنتائجه ول عدم قبولها 

وتذوقها وتقوميها مب������ا ت�شتحقُّ من التَّذوُّق 

والتقومي.

خام�ش������اً: يفرتق الفن والعل������م اأي�شاً عن 

نَّ العلم يقوم على الرتاكمية 
بع�شهما بع�شاً باأ

ي املبا�رش الذي  أَو المتداد اخلطِّ العمودي������ة ا

ورة،  ينبني فيه اجلديد عل������ى القدمي بال�رشَّ

ول ميكن للجديد اأن يكون من دون اأن يكون 

أ�شا�ًشا له، وم������ن ثَمَّ ل ميكن تقدمي  الق������دمي ا

اجلديد من دون ا�شتيعاب القدمي وت�شمينه 

فقيَّة  ا الفن فيقوم على الرتاكمية الأ مَّ
أ فيه. ا

فقي، ومن ثَمَّ  فاإنَّ  أو المتداد العر�شي/ الأ ا

ثر الفني ل يحتاج  بداع والتَّذوُّق اأو فهم الأ الإ
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اإىل الوق������وف على ما�ش������ي الفن ول يتوقف 

علي������ه، فال يحتاج املب������دع يف فن من الفنون 

أو ياأتي باجلديد اأن يكون  كي يجدد يف الفن ا

أو دراية مبا�شي الفن وقدميه،  على معرفة ا

أو ما �شبقه. وكذل������ك املتلقي فاإنَُّه ل يحتاج  ا

اإىل معرف������ة م������ا �شبق من ما�ش������ي الفن كي 

أو القدمية.  ثاره الفنيَّة اجلديدة منها ا
آ يتلقى ا

نَّ العلم ي�شبه 
ميكن تو�شيح هذا الفرق هنا باأ

اأن يك������ون برجاً مكان اجلديد فيه بال�رشورة 

ه������و اآخر نقطة و�شل اإليه������ا الرج، اأما الفن 

أ�شبه باجل������زر املتجاورة املنف�شلة عنها  فهو ا

بع�شها بع�شاً.

ابق تقابٌل  �شاد�شاً: يلزم ع������ن التَّقابل ال�شَّ

نَّ 
أ ٌن فيما �َشَبَق اإىل حدٍّ كبري، وهو ا اآخر مت�شمَّ

كلَّ لحٍق يف العلم مبني على ما �شبقه اإجنازاً 

وتعلم������اً؛ فال ميكن اأن ننجز يف العلم جديداً 

أَو نفهم ما �شبق  أَو ن�شتوع������ب ا ما مل نه�ش������م ا

من قوانني وقواعد ونظريَّات. ول ميكن تعلُّم 

������ا فهمها من دون  أَو ُرمبَّ ������ة اجلديدة ا النَّظريَّ

تعلم وفهم ما �شبقه������ا من نظريات يف العلم 

مر خمتلف تاماً  ذاته. اأما يف الف������ن فاإنَّ الأ

وري اأن ينبي اجلديد على  فلي�ص من ال�������رشَّ

ا على  كلِّ الق������دمي علماً وتعلماً وفهماً بل ُرمبَّ

ورة، اأن يكون  العك�ص اإذ ميكن، ولي�ص بال�رشَّ

الفنُّ اأعظم واأرقى كلم������ا ابتعد عن م�شابهة 

م������ا �شبقه يف اإطار الفن ذاته. ولكنَّ هذا كله 

يِّ حال بنية نظريَّة منطقيَّة �شحيحٌة 
عل������ى اأ

مول. طالق ل بتمام ال�شُّ بالإ

أبرز نقاط التقابل بنَْيَ الفن والعلم  هذه ا

ت�شابه������اً واختالفاً، وهي كلها تقريبًّا متوافق 

ة. ولِكنَّها  قل يف �شورتها العامَّ عليها على الأ

لي�ش������ت الوحي������دة، ولي�ش������ت ن�شخ������ًة نهائيًَّة 

أَو التبدي������ل. ولكنَّ هذه  غري قابل������ٍة للتعديل ا

التقاب������الًت يف الوقت ذات������ه لي�شت الوحيدة 

املعرة ع������ن العالقة بنَْيَ الف������ن والعلم، وقد 

أن������ا الكالم بت�ش������اوؤلٍت مل جن������ب اإل على  بدا

اآخره������ا الذي كان ع������ن التوافق والختالف 

�شا�ص من دون  ������وؤالن الأ بينهما، وبق������ي ال�شُّ

خر؟ وهل  أيهما بحاجة اإىل الآ جواٍب وهما: ا

يق������وم الفن من دون عل������م اأو هل يقوم العلم 

من دون الفن؟

مر اأمام م�شتوى  نحن هن������ا يف حقيقة الأ

اآخر م������ن العالقة بنَْيَ الفنِّ والعلم. وامل�شكلة 

نَّ اأن�شار 
أ �شا�شية الت������ي تعرت�شنا هنا هي ا الأ
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مر م������ن زاويتهم  كلِّ فري������ق ينظ������رون اإىل الأ

واهتمامه������م فال يرى كلُّ فري������ق اإل ف�شائل 

ميدان������ه وحما�شنه، فاأن�شار العلم ل يرون يف 

أو ت�شلية ل  الف������ن مبختلف �رشوبه اإل له������واً ا

حوال  طائل منها ول قيمة لها، ويف اأح�شن الأ

لي�ص الفن عندهم اإل اأخيلة وتهوميات ت�شقط 

أم������ام اأي حماكم������ة علمي������ة اأو منهجيَّة. اأما  ا

اأن�شار الفنِّ فريون العلم جملًة من القوانني 

ة  و املادَّ
أ ة ا ارم������ة الت������ي تتعامل مع امل������ادَّ ال�شَّ

اجلامدة ل ت�شتطي������ع يف اأح�شن اأحوالها اأن 

نيا من املمار�شة الفنيَّة  ترتقي اإىل العتبة الدُّ

لهام  التي تق������وم على احل�ص واحلد�������ص والإ

ومعانقة الروح.

������ز هنا بنَْيَ  ورة مبكاٍن اأن منيِّ من ال�������رشَّ

������ة،  ������ة والعل������وم الجتماعيَّ بيعيَّ العل������وم الطَّ

وكالهما، مع �شدي������د التَّباين بينهما، يندرج 

نَّ العلوم 
أ ْغِم من ا حتت معطف العلم، على الرَّ

������ة اأقرب ما تكون اإىل الفن، بل اإنَّ  الجتماعيَّ

������ة جتعل الفن  كث������رياً من العل������وم الجتماعيَّ

�شا�شيَّة وحمور عملها، ولذلك فاإنَّ 
مادتها الأ

أثره وقيمت������ه ت�شري بالتَّوازي مع  فعل الفن وا

رجة التي جتعلنا  العل������وم الجتماعيَّة اإىل الدَّ

َ علوم الطبيع������ة من جهة  ْ
نقي������م ف�شاًل بَ������ني

������ة من جهة ثانيٍة.  والفنِّ والعلوم الجتماعيَّ

ومن ثمَّ فاإنَّ العالقة بنَْيَ العلم والفنِّ �شتكون 

هي العالقة بنَْيَ علوم الطبيعة طرفاً والفن 

والعلوم الجتماعية طرفاً ثانياً.

اإنَّ الق������ول باأن الفن ل ي�شتغني عن العلم 

نه ل ميكن نقل الفن من جيل اإىل جيل، ومن  لأ

نه  فن������ان اإىل فن������ان، اإل بالعلم قول خاطئ لأ

ل مييز بنَْيَ العلم والتعل������م والتعليم. فالعلم 

هو منظومة معرفية غايتها امتالك الوجود 

من جانب من جوانب������ه معرفة وحتكماً، اأما 

التعلي������م والتعلم فهما فن نق������ل املعلومة اأو 

أو البحث عنها، ولذلك  املعرف������ة وفن تلقيها ا

فاإنَّ تعليم الفن فن، وتعليم العلم اأي�شاً فن. 

نَّ منظوم������ة اخل�شائ�������ص 
ب������اأ والق������ول 

وابط واملعايري الت������ي يقوم عليها الفنُّ  وال�شَّ

نَّه من غري  أي�شاً لأ بينٌة علميٌَّة قوٌل خاط������ٌئ ا

أنَُّه  ي كلَّ تنظيٍم علماً ملح�ص ا املقبول اأن ن�شمِّ

نَّها  تنظي������ٌم، ول كلَّ تراتبية تتابعي������ة علماً لأ

ت�شب������ه العلم يف تراتبيته������ا وتتابعيتها. وهنا 

أو امتالك  ميكن اأن نك������ون اأمام تنازع ف�شل ا

تي������ب، فقد ي������رى العلماء اأن  للتَّنظي������م والرتَّ
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تيب يف الفنِّ والعلم هو طريقة  التَّنظيم والرتَّ

العل������م وبنيته، ويف الوقت ذات������ه يرى اأن�شار 

نَّ ما يق������وم عليه العلم م������ن تنظيم 
أ الف������نِّ ا

نَّ 
أ وترتيب وان�شجام هو بنية فنيَّة جماليَّة، وا

������ة العلميَّة وتفوُّقها  من معايري جناح النَّظريَّ

. هو مدى ما تقوم عليه من ترتيٍب جمايلٍّ

نَُّه ل ميكن البتُّ  ن لأ ل������ن نبتَّ يف ذلك الآ

في������ه اأ�شاًل. �شنرتكه لتباي������ن وجهات النَّظر، 

ولننتق������ل اإىل م�شاألة اأخ������رى ل تقلُّ �شجاليَّة 

عن هذه امل�شاألة.

أو مبا�رشة بنَْيَ الفن  ل توجد عالقة خطيَّة ا

نَّ ر�شم اللوحة اأو 
أ والعلم عماًل ونتاجاً ذلك ا

ة  أو الق�شَّ واية ا أو تدبيج الرِّ قر�ص الق�شيدة ا

أو �شبك اللحن.. ل يحتاج اإىل قوانني علميَّة  ا

دوات التي يحتاجها الفنان  ول اإىل اآلت، والأ

يف اأي ف������نٍّ من الفنون ي�شنعها بنف�شه. ولكنَّ 

دين�ص هوي�شمان يفهم هذه امل�شاألة من جانب 

اآخر هو �رشورة الثقاف������ة العلمية للمبدع اإذ 

نَّ العلم �رشوري للفنِّ بو�شفه عن�رشاً 
أ يرى »ا

������ا يف تكوي������ن ثقافة الفن������ان -ويتابع  �شا�شيًّ
أ ا

أينا ر�شاماً ل دراية له  مو�شح������اً- واإلَّ فهل را

بالت�رشيح، اأو مهند�شاً تنق�شه اأفكار الريا�شة، 

اأو مو�شيقيًّا لي�ص لديه فكرة عن ال�شمعيات.. 

اإنَّ ج������زءاً كبرياً م������ن املعرف������ة العلميَّة يظلُّ 

 لو كان ذلك 
ْ
������ى ������ا بالن�شبة للفنان َحتَّ �شا�شيًّ

أ ا

)4(
.» على نحٍو �شمنيٍّ اأو ل �شعوريٍّ

آلة اأو  ويف الوق������ت ذات������ه فاإنَّ �شن������ع اأي ا

أ�شا�ص  ������ة يقوم على ا أو دارة اإلكرتونيَّ حمرك ا

نات ل على اقرتاح  كيب واملكوِّ مقت�شيات الرتَّ

أو ت�ش������وره، واإن كان من املمكن اأو من  فنان ا

امل�شتح�ش������ن اأن ي�شع الفنان مل�شاته يف بع�ص 

-كما يقول كروت�شه-  ذلك »فكلُّ �شنيٍع علميٍّ

نَّ ال�شنعة 
أ . كم������ا »ا

)5(
أي�ش������اً«  ا

ٌّ
أث������ٌر فنِّي هو ا

الفنية، على حد تعبري هوي�شمان، من م�شادر 

. وعاد هوي�شمان 
)6(

واء« الفن والعلم على ال�شَّ

أق������رب اإىل فهم  لي�شي������ف م������ن زاوية اأخرى ا

كروت�شه قائ������اًل: »قد يوجد يف الهند�شة حلٌّ 

أو تف�شري جمايلٌّ للم�شكالت التي كثرياً  أنيق، ا ا

)7(
.» ما طرحها بوانكاريه بوجه خا�صٍّ

ولك������ن اإن مل تك������ن هناك عالق������ة خطيَّة 

َ الف������ن والعلم ف������اإنَّ بينهما  ْ
أو مبا�������رشة بَ������ني ا

أ�شا�شها قوة احلد�ص الفني  ������ة ا عالقة اإيحائيَّ

يا الفنيَّة التي ي�شتلهم الفنان 
واإ�رشاقي������ة الروؤ

آفاقه  ن�شان وا به������ا امل�شتقبل واحتياج������ات الإ
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لهامات والروؤى  امل�شتقبلي������ة فتكون ه������ذه الإ

والنطباع������ات الت������ي ي�شوغه������ا الفنان يف 

�شا�شيًّا للعمل 
أ ة مفتاحاً ا قوالبه الفنيَّة اخلا�شَّ

العملي وملهماً للعامل ودافعاً له وحمر�شاً من 

اأجل جم������اراة اأو حتقيق ال������روؤى/ الأحالم/ 

الطموح������ات/ ال�شت�رشاف������ات الب�رشيَّة التي 

������ة، فالفنُّ ي�شبق العلم  ثار الفنيَّ
تظه������ر يف الآ

قل، ومبئات  دائماً بع�رشات ال�شن������ني على الأ

حي������ان. واإذا ما تتبعنا  ال�شن������ني يف اأغلب الأ

نَّ الفن عر 
أ تاري������خ الفن والعلم وجدنا كيف ا

الزمان دائماً يقدم ت�ش������ورات ي�شتغل عليها 

أو مئ������ات ال�شنني كي  العلم������اء بعد ع�رشات ا

يحولوها اإىل وقائع واخرتاعات تلبي طموح 

ن�ش������ان واحتياجاته بع������د اأن كانت اأخيلة  الإ

ر�شمها الفنانون يف اإبداعاتهم.

�شاطري جانباً عل������ى ما فيها،  لن������رتك الأ

آة ال�شحرية  أل������ف ليلة وليلة واملرا ولننظر يف ا

ح������ري كيف  واء ال�شِّ ي������ح وال������دَّ وب�ش������اط الرِّ

�شارت وقائ������َع بعد نحو األف �شنة بعد مئات 

بل اآلف املح������اولت والتَّجارب، ولننظر يف 

اأدب اخلي������ال العلمي واأفالم اخليال العلمي 

كيف راح العلم������اء ي�شتغلون عليها ويحاولون 

ري على غرارها واقتفاء خطاها من اأجل  ال�شَّ

حتويله������ا اإىل وقائع حقيقيَّة.. ويف هذا كالم 

كثري و�شواهد اأكرث من اأن حت�شى.

اإذن الف������ن يقدم ت�ش������ورات للعلم واأفكار 

اأبحاث واخرتاعات وم�شاريع عمل، هذا بغ�ص 

أو املبدع وغايته من  النظر عن نيَّة الفن������ان ا

آثار فنية غنيَّة مبثل  اإبداعه م������ن يبدعه من ا

فكار. هذه الأ

ُقها العامل،  موحات ويحقِّ ر الفنَّان الطُّ ي�شوِّ

موحات  ق الع������امل هذه الطُّ ولكن عندما يحقِّ

الب�رشيَّة  غب������ات  والرَّ الحتياج������ات  لتلبي������ة 

بداع عند الع������امل تاأتي النَّتائج من  ونزع������ة الإ

م خدماٍت  الكت�شاف������ات والخرتاع������ات لتقدِّ

حيان  جليلًة وعظيمًة، ولكنَّها يف كثرٍي من الأ

ة بقدر م������ا فيها م������ن الفائدة،  تك������ون �ش������ارَّ

ن�شان. واأحياناً تكون نتائجها كارثيَّة على الإ

أو نعرف������ه على �شوء ك�شوفات  ما نعلمه ا

أداةٌ  ������ُه كلَّما اخرتعت ا أنَّ العل������م ذاته ونتائجه ا

ت  دَّ
أ ن�شان ا آلٌة وو�شعت حت������ت ت�رشف الإ أو ا ا

اإىل الق�ش������اء على مه������ارة وقدرة من قدرات 

ن�شان التَّوا�شليَّة التي ميتلكها مما يندرج  الإ

ى الق������درات اخلارقة وكان كولن  حتت م�شمَّ
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أوائل من ب�شطوا الكالم يف هذه  ول�شون من ا

)8(
امل�شاألة.

ٍة  أل������ة حتتاج اإىل وقف������ة خا�شَّ ه������ذه امل�شا

يِّ حال لي�شت الوحيدة 
مطولة، ولكنها على اأ

يف اإط������ار النتائج الكارثية للعلم التي �شارت 

������ًة ولي�ص  تب������دو وا�شحًة الي������وم للعيان عامَّ

ار�شني فق������ط تبداأ من تهديد  للباحثني والدَّ

ن�شان امل������ادي اإىل تهدي������د وجوده  وج������ود الإ

املعنوي واأكل قيمه وعقله معاً وهذا مو�شوع 

)9(
بحث طويل و�شعنا فيه كتاباً كاماًل.

ن�ش������ان خدمات  العل������م حقيقة خ������دم الإ

ن�شان  جليلة عظيمة، ولكنَُّه ِبَقْدِر ما َخَدَم الإ

له  ������ُه ياأكل������ه مبنجزات������ه ويحوِّ ويخدم������ه فاإنَّ

م������ن اإن�شاٍن اإىل رقٍم، �ش������يٍء.. والفنُّ والعلوم 

������ة هم������ا اللذان يح������الن امل�شكالت  ن�شانيَّ الإ

النَّاجمة ع������ن العلم ويحافظان على اإن�شانيَّة 

ن�ش������ان، وي�شتنه�شان ح�شا�شيته و�شاعريته  الإ

وروحانيته، وبذلك فاإنَّ الفن ي�شري اأمام العلم 

حمفزاً، وي�شري وراءه م�شوباً م�شححاً.
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يرى »جان بياجي������ه« اأن اال�ضتدالل املنطقي– الريا�ضي هو يف قلب النمو 
بحاث، يف كل و�ضائلها واأهدافها،  اال�ضتعرايف عند الطفل... واليوم، اأعادت االأ

������ل الراأي الذي يفيد بوجود  أو كلياً وباتت تف�ضِّ النظر به������ذا النموذج جزئياً ا

تفكري �ضمن �ضياق. 

من������ذ ثالثني �ضنة، ارتبط ا�ض������ٌم دائماً، وحيٌد غالباً، ا�ض������ُم »جان بياجيه« 

أل������ة معرفة كيف ينمو ذكاء الطفل. كان »ج. بياجيه« اأول  Jean Piaget، مب�ضا
أنه مو�ضوع بحثي ون�ضَب له ذكاًء. يعود الف�ضل له  م������ن نظر اإىل الر�ضيع على ا

مرتجم من �شورية.

العمل الفني: الفنان �شادي العي�شمي.

❁

ò

ذكاء الطفل:

 نظــــــــريات حاليــــــــــة

❁
ترجمة: حممد الدنيا
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أنه طور ما �سيبق������ى لزمن طويل نظريَة  يف �

منو �لذكاء. �إنها �رصْح.

أل������ُة معرفة كيف ينمو   و�لي������وم، تثري م�سا

ح������رى، مل يعد �إطار 
�ل������ذكاء �لرتب������اَك. بالأ

�لنمو �ل�ستعر�يف �ل������ذي قدمه »ج. بياجيه« 

مو�س������ع �إجم������اع. يطم������ح عدد م������ن مناذج 

 )1(
�أخرى– مناذج بياجي������ه جديدة، وتطورية
وديناميكية 

 )2(
évolutionnistes، وو�سلية

dynamiques، ومعتم������دة عل������ى قيا�������س 
 –)3(psychométriques نف�سية  عمليات 
�إىل �حللول حملها. ذ�ك هو ما يخ�س »جممل 

عمال«، نظريات �لنمو �لعامة. �إىل جانب 
�لأ

ذل������ك، هنال������ك جْه������ُد ِحرفي������ي �لتفا�سيل. 

أولئ������ك �لباحثون يف �لنمو �ملبكر عند  يعمل �

�لر�سيع حول وظائف حمددة بدقة. �أحدثت 

در��ساتهم حتولً عميقاً يف معارفنا حول عامل 

�لر�سيع �لعقلي. جند �أخري�ً منا�رصي �لبيئة 

�لجتماعي������ة و�لثقافية، �لذي������ن ي�سعون �إىل 

ربط »�لفكر«، �ل������ذي �حتو�ه �لبيُت �لبياجي 

لزمن طويل، بالعامل �خلارجي. 

يرى »بياجيه« �أن �لذكاء يتطور على �سكل 

وثبات، من مرحلة �إىل �أخرى، من �ملح�سو�س 

نحو �ملجرد. يف �لبد�ية، ذكاء �لر�سيع عملي. 

نه مرتبط  ي�سميه »بياجيه« ح�سي– حركي، لأ
باللم�������س، و�لروؤية، و�لفع������ل. يف نهاية منوه، 

وبع������د عدة �أط������و�ر و�سيطة، ي�س������ل �لطفل، 

حي������ث يكون عمره حين������ذاك 14–	15 �شنة، 

اإىل املرحل������ة »ال�شوري������ة« formel، مرحلة 

العمليات التجريدية، واملنطقية، والريا�شية. 

غالباً ما يقاَرن ه������ذا النموذج للنمو بارتقاء 

درجات �شلّم. يتغري تفكري الطفل، من مرحلة 

اإىل اأخرى، وتكون ا�شتدللته اأف�شل ومن منط 

اآخر يف الوقت نف�شه. لقد وّجه هذا النموذُج 

بحاَث يف علم النف�ص، التي  ولزم������ن طويل الأ

أ�شلوب ال�شتدلل )متمركز  �شعت اإىل حتديد ا

حول ال������ذات égocentrique، �شمويل..( 

اخلا�ص بكل مرحلة. 

وىل  الأ البدائ������ل  ظه������رت  ق������د  كان������ت 

اجلدي������ة لنظرية منو ال�شتع������راف البياجية 

يف بداية ثمانينيات القرن املا�شي. تخ�ص 

 ع������ن عودة قوية 
)4(

جميء عل������وم ال�شتعراف

بح������اث حول من������و الذكاء. ب������رزت عدة  لالأ

فئات من النظريات املتاأثرة ب�شدة بعلم نف�ص 

 .psychologie	 cognitive ال�شتعراف 

ته������دف النظريات البياجي������ة اجلديدة، تلك 

أث������رياً، اإىل التوفي������ق ب������ني املقاربة  ك������رث تا الأ

البياجية وعلم نف�ص ال�شتعراف. 

اإرث بياجيه

مريكي »روبي كيز«  �شيكون عامل النف�ص الأ

Case	Robbie )تويف مبك������راً عام 2005 
أوائل البياجيني  عن عم������ر 55 عاماً( اأح������د ا

اجل������دد néopiagétiens الذين �شعوا اإىل 
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القيام بهذا التوليف. قدم منوذجاً ت�شكل فيه 

آنذاك يف قلب  ، الت������ي كانت ا
)5(

ذاك������رةُ العمل

بحاث على �شعيد علم نف�ص ال�شتعراف،  الأ

عن�رشاً مفتاحي������اً للنمو. ذاكرة العمل )التي 

تقع يف الف�ص اجلبه������ي من املخ( هي مركز 

عقد–	تخطيط،  معاجلة العمليات العقلية الأ

وح�شابات، وتفّكري واع، وا�شرتاتيجيات- اإنها 

هي التي تُ�شتحث عندم������ا نلعب بال�شطرجن 

اأو حني قراءة ه������ذا الن�ص. تقرن املعلوماِت 

 sensorielle تية من الذاك������رة احل�شية الآ

)روؤية الكلمات على ال�شفحة( مع املعلومات 

مد )معنى  املختزن������ة يف الذاكرة طويل������ة الأ

الكلم������ات(، ثم حتوِّل ه������ذه املعلومات )مما 

ميكننا م������ن اأن ن�شتنتج منه������ا مغزى جممل 

الن�ص(. 

كي������ف يوفقون بني مقارب������ة الذكاء هذه 

ونظرية من������و »ج. بياجيه«؟ يرى »ر.كيز« يف 

ال�شتخ������دام املتنامي فعالي������ًة لذاكرة العمل 

عن�رشاً حا�شماً يف النمو ال�شتعرايف. ميكن 

مقارنة ذاكرة العمل، مثلما يدركها، ب�شندوق 

الرتتيب الذي يتعلم منه الطفل، مع اخلرة، 

مثل. يف  كي������ف يط������ور املمار�شَة بال�ش������كل الأ

البداية، ل يتمكن من اأن يرتب يف ال�شندوق 

أنه اإذا ما رتبها  �ش������وى ع�رش دمى. ثم يفه������م ا

ب�شكل اأف�شل ميكنه اأن ي�شع فيه مزيداً منها. 

مل ت������زدد قابليُة ال�ش������ف يف ال�شندوق، واإمنا 

ا�شتخدامه هو الذي �شار اأف�شل، بب�شاطة. 

كي������ف يحدث ه������ذا التغ������ري؟ رمبا كانت 

الفعالي������ة املتنامي������ة لذاك������رة العم������ل تعود 

عل������م  م������ن  املقتب�������ص  ول،  الأ �شبب������ني.  اإىل 

لي������ة/ التلقائية  نف�������ص ال�شتعراف، ه������و الآ

automatisation. ي�������رشح »ر.كيز« كيف 
ينتهي بع�ُص املهمات، التي اأ�شحت اعتيادية، 

آلياً، مما يتيح حيزاً للخزن  باأن يغدو تنفيُذها ا

يف ذاك������رة العمل. العامل الث������اين هو عامل 

ن�ش������ج بيولوجي. قد تكون عمليات النتقال 

ب������ني املراحل مرتبط������ة بتغ������ريات مب�شتوى 

 neurones الن�شاط الكهربائي للع�شبونات

يف الف�������ص اجلبهي )اجل������زء املخي الفاعل 

للغاية يف حل امل�شكالت ويف ال�شتدلل(. ما 

تزال الراهني التجريبية غري موجودة حتى 

ن لتاأيي������د هذه الفر�شي������ة. مع ذلك، لدى  الآ

عدد من الباحثني حْد�������ص باأن ذاكرة العمل 

ت������وؤدي دوراً حا�شماً يف منو ال�شتعراف. عامل 

�شباين البياج������ي اجلديد »خوان  النف�������ص الإ

 Juan	Pascual	Leone »با�شكوال ليوين

ه������و اأحد هوؤلء، وقد جعل منها حمركاً لنمو 

ال�شتع������راف م������ع نظريته امل�شم������اة »نظرية 

 Théorie	 des  
)6(

البنائي������ة« ������الت  امل�شغِّ

 .opérateurs	constructifs
واإْذ اأخ������ذ به������ذه املقارب������ة ال�شتعرافية، 

رث البياجي.  مل يقط������ع »ر. كيز« ال�شلة ب������الإ
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أربع  أبق������ى على فر�شي������ة وجود منو وف������ق ا ا

مراحل وب�شكل خا�ص فكرة اأن الطفل جمهز 

بط������رق تفكري نوعي تخ�ص بع�ص اأمناط من 

املعارف )العدد، وامل������كان، والرواية(. يبقى 

اأن منوذج ال�ُشلّ������م الذي يوؤيده–	يحمل كتاب 

 The	Mind's له، �شدر عام 1992، عنوان

 Staircase	 )L`esprit	 en	 escalier
»الذهن ك�شلّم«(–	ينزع نحو الزوال يف مناذج 

النمو الراهنة... 

مناذج ديناميكية جديدة

اأعطت ت�شعينيات القرن الع�رشين »مثالً 

جديداً«، مع ظهور »مناذج ديناميكية للنمو«. 

ثرية  انته������ت مقولة التقدم عل������ى مراحل، الأ

لدى »ج. بياجيه« وبع�ص البياجيني اجلدد. 

تف�شل غالبية النظري������ات احلالية احلديث 

ع������ن تقدم يف الذكاِء املت������درج، وبالتايل �شبِه 

امل�شتم������ّر: مل يعد يتطور عل������ى �شكل قفزات 

مام، بل يف خطوات �شغرية متقاربة،  ونحو الأ

ٍف، وع������ودٍة اإىل الوراء،  تتخلله������ا حالُت توقُّ

وكبوات. 

هذا الت�ش������ور الديناميكي للذكاء هو يف 

قلب نظري������اِت النمو التطوري������ِة. وكما يدل 

ا�شُمه������ا، تاثل هذه النظري������ات بني التطور 

البيولوجي والتطور ال�شتعرايف. يت�شور اأحد 

مريكي »روبرت �شيغلر«  ممثليها، عامل النف�ص الأ

Siegler	Robert، النمو ال�شتعرايف على 
أنه »�شل�شلة موج������ات ترتاكب، حيث تتوافق  ا

كل موج������ة مع منط تفكري اأو مع ا�شرتاتيجية 
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خمتلفة«. يعتقد »ر.�شيغل������ر« اأن ال�شتعراف 

خا�شع للتناف�������ص compétition، كما هو 

احلال يف العامل البيولوجي.. اإل اأن التناف�ص 

نواع بل بني طرق تفكري.  ل يق������وم هنا بني الأ

ت�شعى نظري������ات النمو ال�شتعرايف التطورية 

أيَة كف������اءات هي التي  بذل������ك اإىل اأن ت�شف ا

تدخل يف تناف�ص، وكيف يف�شي هذا التناف�ص 

اإىل حلول »مكيَّفة«. 

ي�شدد »ر.�شيغلر« على تنوع ال�شرتاتيجيات 

طفال  العقلية الكبري جداً التي يلجاأ اإليها الأ

يف حل امل�شكالت التي هم ب�شددها. 

يح������رك التمري������ن طرق تفك������ري خمتلفة 

تدخ������ل يف تناف�������ص. ينبغي عل������ى الطفل اأن 

كرث تكيفاً مع الو�شع؛  يختار ال�شرتاتيجية الأ

وخ�شو�شاً مع مقت�شيات الو�شط التي تفر�ص 

ق������اً... اختيار  اأن يكون الف������رد �رشيعاً ومدقِّ

لي������ات التي تتيح اكت�شاف  ال�شرتاتيجية والآ

أ�شكال  ا�شرتاتيجي������ة جديدة هي �شكل م������ن ا

التكيف. 

أوليفيي������ه هوديه«  يتبن������ى عامل النف�������ص »ا

Houdé	Olivier هذه املقاربة التطورية. 
أنه »غاب������ة« تت�شابك  ي�ش������ف التفكرَي عل������ى ا

فيها كفاءات الطفل والبالغ وتتدافع. تفرت�ص 

آلية  حال������ة اجلي�ش������ان الدائمة هذه وج������ود ا

 .»inhibition اإعاق������ة ل تقل قوًة: الك������ّف

يختتم عامل النف�ص: »ل ينبغي فقط اأن يدَرك 

أنه الكت�شاب  النمو ال�شتعرايف للر�شيع على ا

أن������ه اأي�شاً متعلق  املت������درج ملعارف ب������ل على ا

بقابلي������ِة ك������فِّ ردوِد فعٍل تعي������ق التعبرَي عن 

معارف موجودة منذ وقت �شابق«. 

أينا،  يق������دم البياجيون اجل������دد، كم������ا را

من������اذج منو �شخية ج������داً. اإنه������ا �شخية اأكرث 

مما ينبغ������ي، ح�ش������ب راأي البع�������ص، الذين 

أك������رث مو�شعيًة  يقدم������ون مقارب������ة تكميلية، ا

واأكرث وظيفية يف الوقت نف�شه. تتوافق هذه 

املقارب������ة وتيار بحثي تطوَر بعد »ج. بياجيه« 

 :structuralisme على نحو مواز للبنيوية

 cognitivisme النمائي������ة  ال�شتعرافي������ة 

développemental. ه������ذه املرة، يدر�ص 
الباحث������ون بالتحدي������د، بالن�شب������ة ل�رشيح������ة 

عمري������ة معينة، ميدان������اً ا�شتعرافياً اأو وحدًة 

اإدراكية خا�شة. ت�شمى هذه املقاربة وظيفيًة 

fonctionnelle باملعن������ى الذي ت�شف فيه 
عمَل الفرد، دون الك������رتاث مبفاهيم البنية 

واملرحلة. 

كفاءات مل تكن يف احل�شبان 

تهيمن على هذا التيار البحثي اإىل حد كبري 

درا�شُة الكف������اءات compétences املبكرة 

ل������دى الر�شيع، التي اأف�ش������ت اإىل اكت�شافات 

ومراجعات هامة للنظرية البياجية. كان »ج. 

بياجي������ه« قد عرف كيف ي�شتنب������ط اأو�شاعاً 

جتريبي������ة بارعة مث������ل امتحان������ات احِلفظ 



ذكاء الطفل: نظريات حالية

�لعـــــــــــــــــــدد  563    �آب  2922010

ال�شه������رية،   conservation )املحافظ������ة( 

واإدراج الفئ������ات، وال�َشلْ�َشلة. كان اأي�شاً يطبق 

منهَج ا�شتج������واٍب اإكلينيكي يقوم على التكلم 

لعاب  بحرية مع الطف������ل خالل التمارين والأ

حيث يطلب منه اأن يرر طريقة عمله. �شتتيح 

أبعد يف  مناهج ا�شتق�شاء جدي������دة الذهاب ا

درا�شة الطفل ال�شغري. يف عام 1970، اأوجد 

 Robert »عامل النف�������ص »روبرت ل. فانت������ز

L. Fantz منهج������اً جتريبي������اً تخ�ص عن 
أ�شا�شي يف املعارف حول عامل الر�شيع  تغيري ا

أثبت احلالة التالية: عندما يالحظ  العقلي. ا

ر�شيٌع ظاهرًة جديدة، زرافًة من البال�شتيك 

آه������ا قط من قبل، يتفر�ص  مثاًل مل يكن قد را

يف ال�ش������يء ب�شدة ملدة عدة ثوان. وبعد برهة 

من الوق������ت، يعتاد الطفل على وجود ال�شيء 

وي�شيح بنظره عنه. واإذا ما ُعر�ص عليه فيما 

أرنٌب خ�شب������ي �شغري اإىل جانب الزرافة  بعد ا

التي عرفه������ا من قبل، ف������اإن الر�شيع يوجه 

رنب. ا�شتنت������ج الباحث من  انتباه������ه نحو الأ

ذلك اأن زمن تثبيت النظر هو موؤ�رش منا�شب 

عن الهتم������ام الذي يولي������ه الر�شيع لل�شيء 

اجلديد. 

حت�شن������ت الطريقة وعّم������ت. اكتُ�شف اأن 

الر�شيع ي�شتجيب لي�ص فقط لل�شيء اجلديد 

و�شاع، مثلما تو�شحه هذه  أي�شاً لغرابة الأ بل ا

خرى مع كرات البلياردو: تتدحرج  التجربة الأ

كرةٌ حمراء على ب�شاط البلياردو وت�شدم كرًة 

بي�ش������اء، تتدحرج بدورها. بالن�شبة للر�شيع، 

هذا اكت�شاف: عندما ت�شدم كرةٌ كرًة اأخرى، 

تاأخ������ذ هذه بالتحرك. يثب������ت الر�شيع نظَره 

عل������ى امل�شهد ثم يتع������ب. اإذا تغري ال�شيناريو، 

حي������ث تتحرك الكرة احلم������راء، ولكن حيث 

تتح������رك الكرة البي�ش������اء قب������ل اأن تلم�شها 

خرى، يبدي الر�شيع عندئذ ده�شته. يبدو  الأ

أنه يك������ون قد اأدرك اأن �شيئ������اً ما غريباً قد  ا

وقع. يح������دث كل �شيء كما ل������و اأن الر�شيع 

يفه������م اأن القانون الفيزيائ������ي قد اخرُتق. ل 

ميكن لكرة اأن تتحرك اإذا مل تُنَقر. 

أتاح ه������ذا الروتوكول  يف ع������ام 1985، ا

 Renée »التجريب������ي ل� »ريني������ه بيارج������ون

�شبل������ك«  و»اإليزاب������ت   Baillargeon
وا�رشمان«  و»�شتانلي   Elisabeth	 Spelke
Wassermann	Stanley اإجن������از جتربة 
باتت �شهرية اليوم، حول »دوام ال�شيء«. يقال 

اإن لدى طفل ما فكرة دوام ال�شيء اإذا اأدرك 

اأن دميته ما ت������زال موجودة حتى لو اأخفيت 

عن عيني������ه خلف مندي������ل. كان »ج.بياجيه« 

يعتق������د باأن الطفل ي�شل اإىل هذه الكفاءة يف 

ننا عندما  ال�شن������ة الثانية من عم������ره. ذلك لأ

نخف������ي ال�شيء عن طفل اأ�شغر �شناً، ل يقوم 

أي������ة حركة من اأجل رف������ع املنديل وا�شتعادة  با

ال�ش������يء. ه������ذا التاأويل مو�شع ج������دل: لعّل 
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الطفل يع������رف اأن دميته موجودة فعاًل هنا، 

لكنه ل ي�شعى اإىل ا�شرتدادها. وتو�شح جتربة 

»ر. بيارج������ون« و»اإ. �شبلك« و»�ص. وا�رشمان« 

باأن لدى الُر�ّشٍع فكرة دوام ال�شيء ب�شكل تام 

أ�شهر.  منذ �شن ثالثة اإىل خم�شة ا

ع نظرية عقل للر�شّ

خرية تطور  �شهدت ال�شنوات الع�رشون الأ

ميدان اأكرث خ�شو�شي������ة يف الدرا�شات حول 

 théorie »كفاءات الر�شيع: »نظرية العقل

l`esprit	de، ه������ذه القابلية املوجودة لدى 
نف�شهم  طفال يف ن�ْشب م�شاعر واعتقادات لأ الأ

خرين. ت�شتك�شف هذه املقاربة ت�شورات  ولالآ

الطفل املتعلقة بالعتقادات والرغبات. در�ص 

 John »مريكي »جون فالفل عامل النف�ص الأ

طفال بكيانات  Flavell متى وكيف ي�شتعني الأ
عقلي������ة غري قابل������ة للمالحظ������ة )اعتقادات 

croyances، رغب������ات، نواي������ا، معارف..( 
من اأج������ل اأن ي�شف������وا، ويف�������رشوا ويتوقعوا 

ال�شلوكي������ات الب�رشي������ة القابل������ة للمالحظة. 

يف�ش������ل الباحث عبارة تفكري pensée على 

ال�شت������دلل raisonnement )املحاكم������ة 

العقلية، و�ش������ول الذهن اإىل معرفة املجهول 

بال�شتن������اد اإىل املعل������وم م������ع اتب������اع قواعد 

املنط������ق »املرتج������م«( م������ن من������ط املنطقي–	

أنه ثمرة  الريا�ش������ي. اإنه تفكري يت�شوره على ا

آث������رات لطيف������ة )دقيق������ة( subtiles بني  تا

العقلية  واحلالت  والعتق������ادات،  دراك،  الإ

والفيزيولوجي������ة، والنفع������الت، والرغبات، 

الدور  )ال�شلوكيات(-  والت�رشف������ات  والنوايا 

�شا�شي لالنفعالت يف كل عملية ا�شتدلل  الأ

كان قد اكت�شف������ه عامل النف�������ص »اأنطونيو ر. 

 .Antonio	 R. Damasio داما�شي������و« 

اأكدت جتارب الت�شوير الع�شبوين  ومنذئذ، 

أ. هوديه« ه������ذه املعلومات  الت������ي اأجراه������ا »ا

أداءاٍت  واأو�شحتها. ر�شد عامل النف�������ص اأدق ا

منطقية–	ريا�شية يف اأدمغة »باردة« )خالل 

جتربة ل ت�شتحث انفعالت خا�شة( بدلً من 

اأدمغة »حامية«. 

اأف�شى اكت�ش������اف قابلي������ات مبكرة عند 

أل������ة �شائكة، م�شاألة  الطف������ل ال�شغري اإىل م�شا

معرفة م������ا اإذا كانت هذه الكفاءات فطرية. 

 ما يزال 
)8(

 وبنائي������ة
)7(

اجل������دل بني فطري������ة

 Jacques »ح������اداً. ي�������رشح »ج������اك مهلي������ه

 Emmanuel »و»اإميانويل دوبو Mehler
Dupoux، وهم������ا من منا�������رشي املع�شكر 
ول، اأن الق������درات ال�شتعرافي������ة »تتنامى  الأ

م������ع ال�ش������ن وفق������اً لرزنامة حم������ددة م�شبقاً 

ٍه خا�ص بالنوع، ويعود القليل  وخمط������ط موجِّ

منه اإىل اخلرة املكت�شبة، واإىل الو�شط، واإىل 

آخ������رون، مثل عاملة  حالت تعل������م«. يرف�ص ا

 Annette»�شمث	آنيت كارميلوف– النف�ص »ا

ب������ني  الختي������ار   ،Karmiloff–	 Smith
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يرونهم������ا  اللت������ني  واجلبلي������ة)9(  البنائي������ة 

متكاملت������ني: ميك������ن اأن يكون من�ش������اأ النمو 

ب فطرية  هُّ
ال�شتعرايف )املع������ريف( حالِت تاأ

ونوعية )يحتويها الدماغ على �شكل وحدات 

اإدراكية �شغرية modules حمددة وراثياً(. 

أ. هوديه« و»بيري مونو«  اأما »ر. بيارجون« و»ا

Mounou	Pierre فمتفق������ون حول فكرة 
أن������ه توجد منذ وق������ت مبكر ج������داً قابليات  ا

ا�شتدلل منطق������ي وح�شابي، مرتبطة بقدرة 

دراك )خ�شو�شاً  مبكرة جداً على التعلم بالإ

أو ع������ر عمليات اق������رتان بني  ب�ش������اري( ا الإ

اإدراك وفعل. 

بيئة اجتماعية وتعلم 

أنه  غالباً م������ا يوؤخذ عل������ى »ج. بياجيه« ا

اأغفل تاأثري الو�شط الجتماعي والثقايف على 

منو الطفل. يذّكر عامل النف�ص »مي�شيل دولو« 

أياً من  Deleau	Michel م������ع ذلك ب������اأن »ا
�شني لعلم نف�ص النمو–	تعلق ذلك  �شِّ

باء املوؤ الآ

 Lev »ب� »ج. بياجيه« و»ليف �ص. فيجوت�شكي

 Henri »أم ب� »هرني والون S. Vygotski ا
Wallon–	مل ياأخ������ذ بع������ني العتبار وجود 
جمموع������ة م������ن املوؤثرات املرتبط������ة بالو�شط 

الجتماعي. ولكن يُنَظ������ر اإىل هذه املوؤثرات 

فاق النظرية.  على نحو خمتلف جداً وفقاً لالآ

راأى »ج. بياجي������ه« اأن البيئ������ة الجتماعية ل 

توؤث������ر يف الواقع اإل بطريق������ة هام�شية على 

منو ال�شتع������راف. لي�شت تكويني������ًة للن�شاط 

العقلي. ويعت������ر »ل. �ص. فيجوت�شكي«، على 

العك�������ص، اأن الطفل يك������ر بالتاآثر الوثيق مع 

دوات التي تنتجها  جانب������ني من الثقاف������ة: الأ

)اللغ������ة املكتوبة وال�شفهية مث������اًل( والتاآثرات 

interactions الجتماعي������ة )بني را�شدين 
واأطف������ال، وبني اأطف������ال(. مل يث������ِن التناق�ُص 

اجللي يف مقارب������ات »ج. بياجيه« و»ل. �ص. 

مريكي »جريوم  فيجوت�شكي« ع������املَ النف�ص الأ

برون������ر« Bruner	Jerome مطلقاً عن اأن 

يوف������ق بني امل�شاهمات. ط������ور »برونر«، وهو 

م������ن رواد علوم ال�شتعراف، تياَر علم النف�ص 

الثقايفculturelle	psychologie، الذي 

ي�شف مثاًل طريقَة ابتناء اللغة اإبان التاآثرات 

أبويه.  بني الطفل وا

عل������ى ال�شعي������د العاملي، ت�شع������ى تيارات 

خمتلف������ة نا�شطة ج������داً الي������وم يف علم نف�ص 

النمو اإىل َمْفَهم������ة conceptualiser هذا 

البع������د من احلي������اة الجتماعي������ة والتاآثرات 

الجتماعية. يدر�ص عدد من الباحثني الدور 

آث������رات الجتماعية يف النمو  الذي توؤديه التا

ال�شتع������رايف الف������ردي. وقد اأو�ش������ح علماء 

 Pierre	Mugny »النف�������ص »بيري موني������ي

آن������ا–	نللي  و»ِومِل دواز« Doise	Willem و»ا

 Anne–Nelly	Perret »كلريمون بريي–	

Clermont - اأن تطورات النمو )النتقال 
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من مرحلة اإىل اأخرى( هي اأكرث اأهمية عندما 

يحل طفٌل َمهّمة بالتاآثر مع اآخر مما اإذا حلها 

أي�شاً اإىل  أبح������اث اأحدث ا أ�شارت ا مبفرده. وا

مزايا تعلُّم اجلَدل والتعاون. وعدا التاآثرات 

�شخ�شاً ل�شخ�ص، يوؤثر العامل الجتماعي على 

أنه مينح تنوعاً يف  منو ال�شتعراف من حيث ا

طفال، منذ  اأدوات ح������ل امل�شكالت: ل������دى الأ

وىل، فك������رة ا�شتخدام ع�شا لقطة  ال�شنة الأ

للتق������اط دمية؛ ويف ال�شن������ة احلادية ع�رشة، 

طفال ا�شتخ������دام بطاقات  يعرف بع�������ص الأ

 خّط كي ي�رشحوا ل�شائق �شيارة اإ�شعاف 
ْ

�َش������ري

كي������ف يتوج������ه اإىل املكان املطل������وب... يعنى 

تي������ار بحثي اآخر باملقارن������ات بني الثقافات. 

وقد اأظهرت جت������ارُب اأن ا�شتخدام امِلْح�َشبة 

طفال  يوؤثر على الطريقة التي يت�شور بها الأ

أنه ميكن للعديد  أي�شاً ا عداَد. من املعروف ا الأ

�شياء اأن تتعاي�ص يف  من منظومات تبويب الأ

ثقافة واحدة اأو بني ثقافات خمتلفة: تلك هي 

مثاًل حالة اأفراد جماعة اليوبنو Yupno يف 

»بابوازيا–	غينيا–	اجلديدة« الذين ينظمون 

أ�شياء »�شاخنة« و»باردة«.  عاملهم يف ا

البياجي������ة اجلدي������دة  النظري������ات  م������ن 

اإىل منا�������رشي علم النف�ص الثق������ايف، مروراً 

باخت�شا�شي������ي النم������و املبكر، يق������دم علماء 

النف�������ص الرئي�شيون الذي������ن يوا�شلون اأعمال 

»ج. بياجيه« تنوع������اً يف وجهات النظر حول 

»ذكاء الطفل«. ت�شري الجتاهات الكرى التي 

ترت�ش������م اإىل الدور احلا�ش������م لذاكرة العمل، 

ألع������اَب مناف�شٍة  وتعر�������ص من������اذَج دينامية وا

و�ش������ع التي تفيد بوجود تفكري  مع الفكرة الأ

 en »يف ال�شي������اق/ �شياقي/ �شم������ن ال�شياق«

contexte، ب������دلً من ال�شت������دلل املنطقي 

الريا�ش������ي. يب������دو م�شتحي������اًل اأن ن�شتخل�ص 

نظري������ًة واحدة �شائدة من ه������ذا الف�شيف�شاء 

ف������كار. يتيح كل �ش������يء العتقاد باأن  م������ن الأ

البيت البياجي، باأبوابه وم�شاريعه املفتوحة، 

�شيبقى يف حالة حركة لزمن طويل.

التطوري��ة )املذهب التط��وري(   Évolutionnisme: كانت نظريات التطور قد ظه��رت يف القرن التا�صع   -1

ن�صانية. التطوري��ة هي اإطار فك��ري عام جداً، الكائن��ات الع�صوية  ع�ص��ر يف عل��وم الكائن احل��ي كما يف العل��وم الإ

ن�صانية، والثقاف��ات( تنحدر من اأ�صل  organismes احلي��ة في��ه )النباتات، واحليوان��ات، واملجتمعات الإ
ع املتعاقب. �صتب��ذل نظريات عديدة ق�صارى جهدها يف تطبي��ق مبادئ تطور النوع 

ّ
م�ص��رتك، وتتطور وتتماي��ز بالتفر

الب�ص��ري: مبحث حت�صني الن�صل ل��دى »فرن�صي�س غالت��ون« F. Galton، والتطورية الجتماعي��ة اأو الثقافية، 

ن�ص��ان( الطبيعية ملدر�صة »بروكا« Broca.. وبعد اأن �صهدت تراجعاً يف القرن الع�صرين،  نرثوبولوجي��ا )علم الإ والأ

الهوام�ش
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حي��اء الجتماعي  ع��ادت نظري��ات التطور لتن�صط من��ذ ثمانينيات ذل��ك الق��رن، خ�صو�صاً بنتيجة تط��ور علم الأ

اأو علم  خالق الجتماع��ي الثقايف  éthologie الثقافي��ة )عل��م الأ يثولوجي��ا  sociobiologie والإ
نواع احليوانية يف و�صطها الطبيعي( وعلم النف�س التطوري.  �صلوكيات الأ

الو�صلية )املذهب الو�صل��ي( Connexionnisme: نظرية ا�صتعرافية ترتكز اإىل مناذج معلوماتية اأو مناذج   -2

»�صب��كات ع�صبون��ات �صوري��ة« formels	neurones	de	réseaux م�صتوحاة م��ن تنظيم خاليا 

الدماغ. تتحقق معاجلة املعطيات من خالل �صبكة وحدات �صغرية - unités	micro تقوم باملعاجلة على نحو 

 .connexionnistes )متواز وبالتزامن. هنالك عدة اأمناط من النماذج الو�صلية )الرتباطية / الت�صالية

ت�ص��ري عبارة قيا�س العمليات النف�صية Psychométrie اإىل جمم��ل الطرق )كالختبارات( امل�صتخدمة يف   -3

قيا�س الظواهر النف�صية. 

علوم ا�صتع��راف cognitives	Sciences: ولدت علوم ال�صتعراف، التي ظهرت يف خم�صينيات القرن   -4

مل الكب��ري بو�صف عمل الدماغ الب�ص��ري. اإذا مل يكن هذا  لك��رتوين الذي حمل الأ الع�صري��ن، م��ع احلا�صب الإ

م��ل، مثلما عروا عنه يف حينه، قد حتقق، فاإن علوم ال�صتعراف �صهدت مع ذلك تطوراً كبرياً جداً من ثمانينيات  الأ

ذاك القرن، بف�صل الت�صوير الدماغي الذي يتيح روؤية الدماغ يف حالة العمل. هل �صيمكن ذات يوم قراءة اأفكار كل 

واح��د؟ ذاك هو الت�صور الذي يتخيله كثري من الباحث��ني.. بانتظار ذلك، متخ�صت علوم ال�صتعراف، التي تقع عند 

نرثوبولوجيا، والفل�صفة، عن اكت�صافات  مف��رتق علوم اللغة، وعلم النف�س، والعلوم الع�صبية، والذكاء ال�صنع��ي، والأ

رئي�صي��ة، حول عم��ل الروؤية، والذاكرة، وال�صتدلل ومعاجلة املعلومة، وتثري نقا�ص��ات كثرية خ�صو�صاً ب�صدد فل�صفة 

العقل. 

ياً علينا القي��ام به، اأو عنواناًَ قب��ل ت�صجيله على 
ْ
ذاك��رة العم��ل travail	de	Mémoire: اأن نتذك��ر جر  -5

مفكرتنا..فذاك هو دور »ذاكرة العمل«. حتفظ ذاكرة العمل، ب�صكل موؤقت، املعلومات الالزمة حلل م�صكلة. تتدخل 

يف عدد من العمليات الذهنية املعقدة: اإجراء ح�صاب عقلي، واإر�صال بريد، واللعب بال�صطرجن اأو التخطيط مل�صروع. 

��الت البنائي��ة constructifs	opérateurs	des	Théorie: ي�صتاأن��ف »خ��وان  نظري��ة امل�صغِّ  -6

رث البياجي مطوراً يف الوقت نف�صه  با�صكوال–	ليوين«، البنائي اجلديد )اأ�صتاذ يف جامعة York يف »تورنتو«( الإ

�ص��رح تغريية ال�صلوكيات الفردية. تقوم نظريته يف امل�صغ��الت البنائية حول وجود تاآثر، يف النمو، بني اآليات اأ�صا�صية 

فطري��ة )امل�صّغ��الت opérateurs( وخطٍط تبنيها بالتدريج املعارُف التي يكت�صبه��ا الفرد. بطريقة ما، ت�صكل 

لكرتوين(، بينما تنتم��ي اخلطط اإىل منظومة  جهزة يف احلا�ص��ب الإ امل�صغ��الُت ال��� hardware )العتاَد اأو الأ

معلوماتية قابلة للتحوير بفعل التعلم. 

ف��كار، وفقاً لهذا املذه��ب الفل�صفي، موجودة من��ذ الولدة يف  الفطري��ة )املذه��ب الفط��ري( innéisme: الأ  -7

الذه��ن الب�صري. اأ�صبح هذا الفطري، بالن�صبة للتطوريني )اأتباع مذهب التطور évolutionnisme(، منذ 

»داروين«، نتاَج ما كان قد اكت�صبه النوع خالل التطور. 

البنائية )املذهب البنائي( Constructivisme: يف علم النف�س، ميثَّل هذا امل�صطلح بنظرية »جان بياجيه«   -8

 schèmes الت��ي تنظ��ر اإىل من��و الذكاء على اأن��ه بناء متدرج يق��رتن فيه ن�ص��ج بيولوجي )اأو خمططات عم��ل

d`action اأو تفك��ري �صابق��ة الوجود( واخلرة )املُْكَت�َص��ب acquis(. تتميز البنائية هنا اإذاً عن الفطرية 
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)املذهب الفطري( وعن التجريبية )املذهب التجريبي( يف الوقت نف�صه. البنائية مرتبطة اأي�صاً بتيار فكري ينحدر من 

مذهب »بالو األتو« Alto	Palo الذي يرى الواقع على اأنه »اخرتاع« invention اأو »بناء عقلي«. 

اجِلِبّلّي��ة )املذهب اجِلِبّل��ي( Nativisme: يوؤكد هذا التيار اأن الدماغ جمهز م�صبق��اً منذ الولدة. ويرى عامل   -9

اللغ��ة »نوام ت�صوم�صك��ي« Chomsky	Noam، مثاًل، اأن الدماغ مزود ببنى قواع��د لغة �صمولية. ت�صتند 

ف��كار التي يدافع عنها اجلبّلي��ون nativistes، فيما ت�صتند، اإىل طرق م�صتخدم��ة حديثاً تتيح الك�صف عن  الأ

ع كانت جمهولة حتى تاريخه. كفاءات لدى الر�صّ

1-	 R.	Siegler,	Enfant	et	raisonnement.	Le	développement	cognitif	de	l`enfant.	3e	éd.	De	
Boeck,	2000

2-	 O.	Houdé,	Le	Développement	de	l`enfant.	PUF,	coll.	«que	sais–	je?»,	2004.
3-	 J.	Mehler	et	E.	Dupoux,	Naître	humain,	Odile	Jacob,	1990.

املراجع
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عالمي ال�شغ������ل ال�شاغل خلرباء  ع������الم واملجتم������ع الإ اأ�شب������ح مو�شوع الإ

يل املرتبط اليوم ب�شبكات املعلومات املحلية  الت�شال، بعد اأن غدا احلا�شب الآ

أ�شكالها املقروءة وامل�شموعة  قليمية والدولية، يخزن وين�������ر املعرفة بكل ا والإ

عالمية التقليدية،  نظم������ة الإ واملرئي������ة، ليحدث بذلك ثورة حقيقية داخل الأ

واأنظم������ة تراكم املعلوم������ات والتعامل معها وا�شتعادته������ا، حيث ت�شاهم برامج 

يل ال�شخ�شي اليوم يف تطوير عملية نقل املعرفة التقليدية داخل  احلا�شب الآ

املجتمع������ات، بعد اأن انتقلت تلك املجتمعات تدريجي������اً اإىل ا�شتخدام تقنيات 

باحث  �شوري .

العمل الفني: الفنان ر�شيد �شمه.

❁

ò

عالم يف ع�رص التقنيات  الإ

واملجتمع املعلوماتي

❁
د. �أحمد غنام
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لكرتونية املعا�رصة يف  نظمة املعلوماتية الإ الأ

جمالت العلوم والبحث العلمي والتعليم اإىل 

ن�سانية املختلفة، مما  ن�سطة الإ جانب فروع الأ

ن�سان لرفع م�ستوى  وفر فر�سة كبرية اأمام الإ

نظمة  أدائه العلمي واملعريف، و�سهلت تلك الأ ا

عملي������ة احل�سول عل������ى املع������ارف املختلفة 

ودجمها واإعادة ن�رصها، وت�سهيل ا�ستخدامها 

يف عملية تفاعل دائمة وم�ستمرة.

واأ�سبح هذا الواقع اجلديد بدياًل للطرق 

�ساليب التقليدي������ة، ومبثابة التحول من  والأ

أ�ساليب وطرق التعليم التقليدية  املاألوف يف ا

ن  ع������داد املهني وامل�سلكي املتبعة حتى الآ والإ

يف بع�������ض ال������دول اأقل حظ������اً يف العامل، اإىل 

أك������ر فاعلية من ذي  أ�سالي������ب اأكر تطوراً وا ا

قب������ل، وارتبط ه������ذا التحول بظه������ور البث 

عالمية  الف�سائي والتكامل يف الن�ساطات الإ

ال�رصورية والالزم������ة لتطور الثقافة والعلوم 

والتعليم والبحث العلمي، يف اإطار ما اأ�سبح 

يع������رف اليوم باملجتم������ع املعلوماتي، ومفهوم 

املجتمع املعلوماتي ح�س������ب راأي العديد من 

عالم  الباحثن واملتخ�س�س������ن يف �سوؤون الإ

والت�سال هو:

- املجتمع الذي تتاح فيه لكل فرد فر�سة 

احل�سول على معلومات موثقة من اأي �سكل 

ولون ومذهب واجت������اه من اأي دولة من دول 

الع������امل دون ا�ستثناء عرب �سب������كات املعلومات 

الدولية، بغ�ص النظ������ر عن الفا�شل الزمني 

والبع������د اجلغ������رايف وباأق�ش������ى �رشع������ة ويف 

الوق������ت املنا�شب للم�شاركة يف عملية التبادل 

عالمي. الإ

- املجتمع ال������ذي تتحقق في������ه اإمكانية 

الت�ش������ال الف������وري والكامل ب������ني اأي ع�شو 

من اأع�ش������اء املجتمع، واأي ع�ش������و اآخر من 

خرى،  أو م������ن املجتمعات الأ املجتمع نف�شه، ا

اأو بني جمموعات حمددة من ال�شكان، اأو مع 

اأو اخلا�شة،  جهزة احلكومية  املوؤ�ش�شات والأ

بغ�������ص النظر عن م������كان وج������ود القائمني 

عالمي داخل  بعملية الت�شال والتب������ادل الإ

ر�شية اأو حتى خارجها يف الف�شاء  الك������رة الأ

الكوين.

- املجتم������ع الذي تتكام������ل فيه ن�شاطات 

اجلماهريية  والت�ش������ال  ع������الم  الإ و�شائ������ل 

التقليدية، وتت�شع فيه اإمكانيات جمع وحفظ 

واإعداد ون�رش املعلومات املقروءة وامل�شموعة 

واملرئي������ة، من خ������الل التكامل م������ع �شبكات 

لكرتونية الرقمية  الت�ش������ال واملعلوم������ات الإ

الدولي������ة دائم������ة التطور والنم������و والت�شاع، 

والت������ي ت�شكل بالنتيجة و�شطاً اإعالمياً مرئياً 

وم�شموعاً تن�رش املعلوم������ات فيه عر قنوات 

عالم  ت�ش������كل من بني م������ا ت�شمل و�شائ������ل الإ

والت�ش������ال التقليدي������ة و�شب������كات الت�شال 

قليمية والدولية. واملعلومات املحلية والإ
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- املجتم������ع الذي تختف������ي فيه احلدود 

اجلغرافي������ة وال�شيا�شية للدول التي تخرتقها 

�شبكات الت�شال واملعلومات، وهو الخرتاق 

من  ال������ذي ي�شكل تهديداً مبا�������رشاً وخطرياً لأ

عراف والتقاليد داخل  وقوان������ني الدول، ولالأ

قل  املجتمعات املختلفة، وخا�شة يف الدول الأ

حظ������اً يف التط������ور، والدول النامي������ة ب�شكل 

عام.

وخطوات النتقال اإىل املجتمع املعلوماتي 

الذي تقوم الكثري من دول العامل فعلياً باإعداد 

أو تعد براجمها اخلا�شة لدخوله، من خالل  ا

م������ا تتخ������ذه من خط������وات علمية م������ن اأجل 

حتقي������ق مثل تلك الرامج يف الواقع العملي، 

يف الوق������ت الذي ن������رى في������ه اأن تلك الدول 

تنتظر م������ن تطبيق تلك الرامج الو�شول اإىل 

هداف التالية: الأ

1- رف������ع م�شتوى التكام������ل واحلوار بني 

الهي������اكل احلكومي������ة وال�شناعي������ة ورج������ال 

فراد يف املجتمع، بهدف حتقيق  عمال والأ الأ

مكاني������ات تقنيات  ق�ش������ى لإ ال�شتخ������دام الأ

املعلوماتي������ة والت�ش������ال احلديث������ة من اأجل 

تطوي������ر املجتمع اقت�شادي������اً وحتقيق فر�ص 

العمل لكل ال�رشائح ال�شكانية فيه.

2- حتديث وتو�شيع وتقوية البنية  التحتية 

ع������الم والت�شال التقليدية، ورفع  لو�شائل الإ

أدائها الوظيفي. م�شتوى فاعلية ا

3- حماية م������وارد املعلوم������ات املتوافرة 

يف ال�شب������كات املعلوماتية، وتو�شيع اإمكانيات 

ا�شتخدام تكنولوجي������ا املعلوماتية والت�شال 

يف املج������الت العلمية والتطبيقية لالقت�شاد 

الوطني كافة.

4- ت�شجيع وتعميم ا�شتخدام تكنولوجيا 

ا�شتخدام  وتعمي������م  والت�شال،  املعلوماتي������ة 

جهزة  أ�شالي������ب املعلوماتية احلديث������ة يف الأ ا

احلكومي������ة، قبل غريها بغي������ة تاأمني حقوق 

املواطن������ني يف تبادل املعلوم������ات واحل�شول 

جهزة. عليها من تلك الأ

5- تعميم ا�شتخدام تكنولوجيا املعلوماتية 

ن�شانية،  ن�شطة الإ والت�شال على جمي������ع الأ

مث������ل: التعليم والعم������ل واملوا�شالت وحماية 

ن�شانية التي  ن�شطة الإ البيئ������ة، وغريها من الأ

تهم املجتمع باأ�رشه.

6- تن�شي������ق اجلهود الوطني������ة والقومية 

أثناء و�شع �شيا�شات وطنية لالنتقال  والدولية ا

اإىل املجتمع املعلومات������ي مبا ي�شمن حتقيق 

امل�شال������ح الوطنية العليا، ومب������ادئ التعاون 

الدويل والعتماد املتبادل بني الدول.

7- تطوي������ر البح������ث العلم������ي والبحوث 

التمهيدي������ة يف جم������ال تطوي������ر تكنولوجي������ا 

وتقنيات املعلومات والت�شال.

وم�شاعب النتقال اإىل املجتمع املعلوماتي 

تتطل������ب من اجلهات امل�شوؤولة يف تلك الدول 
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اإعداد نظم لالت�شال كفيلة بتوفري 

ال�رشوري������ة  املعلوماتي������ة  امل������وارد 

لتطوير العلوم النظرية والتطبيقية 

عالمية  يف ظروف اإ�شالح النظم الإ

التطور  م�شلحة  وتلب������ي  القائمة، 

القت�ش������ادي والجتماعي، وحتتم 

على تلك الدول اأن يكون الت�شدي 

لهذه امل�شكلة م������ن املهام الرئي�شية 

وواجباتها  احلكومي������ة  لل�شيا�ش������ة 

لتلبي������ة احتياج������ات من������و وتطور 

القت�شاد الوطن������ي، ل �شيما واأن 

بحاث  العن�رش الرئي�شي الالزم لالأ

العلمي������ة وال�شتف������ادة العلمية من 

نتائجه������ا يبقى مرتبط������اً بالكامل 

أ�شاليب توفري املعلومات  باأ�شكال وا

واحلقائق العلمية احلديثة واملتطورة، اآخذين 

بعني العتبار اأهمية موؤ�رشات ونوعية املوارد 

املعلوماتية املتاحة لكوادر البحث العلمي يف 

ن اأي ق�شور يف  اأي بل������د من بلدان الع������امل، لأ

تاأمني حاجة الباحثني العلميني من املعلومات 

ال�رشورية ملوا�شيع اأبحائهم العلمية �شيوؤدي 

حتماً ومن دون �شك  اإىل تاأخري تطور البحث 

العلمي، وبالتايل تخلف حركة التطور العلمي 

والقت�ش������ادي والثقايف واملع������ريف يف جميع 

فروع القت�شاد الوطني.

ولبد م������ن و�شع �شوابط وخطط �شاملة 

لالنتق������ال اإىل املجتم������ع املعلومات������ي تفر�ص 

اإقام������ة نظام متكام������ل للم������وارد املعلوماتية 

وتوزيعه������ا، وهذا يعني اإقامة �شبكات ات�شال 

لكرتونية  اإلكرتونية تعتمد على احلا�شبات الإ

ت�شتخ������دم مقايي�������ص معين������ة متف������ق عليها 

دخال وا�شرتج������اع وتبادل املعلومات ب�شكل  لإ

مدرو�ص، واإع������ادة توزيع تلك املعلومات على 

امل�شتخدمني حملياً واإقليمياً وعاملياً، وم�رشوع 

كهذا ميكن اأن يبداأ يف اإطار �شبكة املوؤ�ش�شات 

احلكومية التي ميكن اأن تتكامل مع �شبكات 



عالم يف ع�رص التقنيات واملجتمع املعلوماتي الإ

�لعـــــــــــــــــــدد  563    �آب  3022010

عالمي������ة وبنوك املعلومات الكرى  املوارد الإ

قليمي،  داخل الدولة، وداخل دول اجلوار الإ

وال�شب������كات العاملية، اآخذي������ن بعني العتبار 

من الوطن������ي والقومي وامل�شالح  م�شالح الأ

العليا للدولة يف اإطار هذا التكامل، وهو ما 

أي�شاً، والذي ميكن  عالمي ا من الإ ي�شمى بالأ

اأن ياأخذ ال�شكل التايل:

لكرتونية املرتبطة بوزارة  - ال�شب������كات الإ

عالمية، اأي امل�رشوع  ع������الم واملوؤ�ش�شات الإ الإ

الوطني لبنوك املعلومات.

لكرتونية العلمية للمكتبات  - ال�شبكات الإ

ومراكز املعلوم������ات ملوؤ�ش�شات التعليم ماقبل 

اجلامع������ي، والتعليم الع������ايل ومراكز البحث 

العلمي.

والت������ي بدوره������ا ميك������ن اأن تتكامل مع 

قليمية والدولية،  لكرتوني������ة الإ ال�شب������كات الإ

نف������اق على مث������ل تلك ال�شب������كات ميكن  والإ

توفريه من خ������الل التعاون امل�شرتك وت�شافر 

�شهامات املالية املحلية والدولية  اجلهود والإ

للمعنيني بتنظيم تراكم ومعاجلة وتداول تلك 

هم من ذلك اأن تنظيم البنية  املعلومات، والأ

�شا�شية للموارد املعلوماتية العلمية  التحتية الأ

الوطنية، وتنظيم تكاملها ال�شبكي مع املوارد 

قليمية والدولية لبد واأن مير  املعلوماتية الإ

ع������ر قاعدة قانونية دقيق������ة ت�شمل حمايتها 

عن طريق تنظيم:

1- ال�شوابط القانونية للملكية الفردية، 

وحق������وق امللكي������ة الفردي������ة اجلماعية، التي 

أو اأي  أية مادة اإعالمي������ة ا ت�شب������ح يف ظله������ا ا

م�شن������ف معلوماتي اإلك������رتوين يف الظروف 

التقنية احلديثة �شهل ال�شحب والن�شخ.

�ش������دارات  لالإ القان������وين  الو�ش������ع   -2

لكرتونية ون�رشها. عالمية الإ الإ

3- ال�شواب������ط القانوني������ة ل�شمان عدم 

عالمي������ة  خمالف������ة م�شم������ون امل�شنف������ات الإ

لكرتونية للقوانني النافذة. الإ

4- الو�شع القانوين للقائمني على تقدمي 

عالنية ع������ر �شبكات  وتقييم اخلدم������ات الإ

لكرتونية امل�شموعة واملرئية. املعلومات الإ

و�شاع القانوني������ة واملالية ملوزعي  5- الأ

املعلوم������ات، وخا�شة املوؤ�ش�ش������ات املمولة من 

ميزانية الدولة وغريها من املوؤ�ش�شات.

6- فاعلية الرقاب������ة على تنفيذ م�شاريع 

عالمية  تنظيم البني������ة التحتية للم������وارد الإ

قليمي  العلمية الوطنية، وتكاملها ال�شبكي الإ

والدويل.

7- �شوابط الو�شول للو�شول للمعلومات 

بح������اث العلمية  لكرتوني������ة عن نتائ������ج الأ الإ

الوطنية، و�رشوط ال�شتفادة من تلك النتائج 

و�شاط العلمية املحلية والدولية. خدمة لالأ

كما اأن تطوير البني������ة التحتية للمجتمع 

املعلوماتي هي ره������ن بال�شيا�شات احلكومية 
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الر�شمية، واأن عملية بناء املجتمع املعلوماتي 

هي عملي������ة متكاملة حتت������اج لتكثيف جهود 

اجلمي������ع وخمتلف الجتاه������ات العلمية بعد 

اأن طغت الثورة املعلوماتية على حياة النا�ص 

وغريت من طبيعة حياته������م اليومية وم�شت 

عالقة الف������رد بذاته، وهي عك�������ص الثورات 

التكنولوجية ال�شابقة التي انطلقت من املادة 

والطاق������ة، فاإنه������ا جاءت بتغي������ريات جذرية 

جديدة نعي�شها اليوم وتعر�شت ملفاهيمنا عن 

ف������ق وامل�شافة واملعرفة،  الزمان واملكان، والأ

ويعت������ر املجتمع املعلوماتي ه������و نتاج واقعي 

ن�شاين وتط������ور و�شائل  لتط������ور املجتم������ع الإ

عالم  وتقنيات وتكنولوجي������ات املعلومات والإ

والت�ش������ال وال�شت�شعار عن بع������د، وو�شائل 

نق������ل وتخزي������ن املعلومات وكيفي������ة التعامل 

مر الذي �شمح  معه������ا وا�شرتجاعها، وه������و الأ

يف الوقت نف�شه باإحداث نقلة نوعية وتغيري 

دوار الت������ي اأ�شبح������ت توؤديه������ا و�شائل  يف الأ

ع������الم التقليدية يف املجتم������ع بعد حلول  الإ

عالمي������ة، وانتقالها من دور  ع�رش العوملة الإ

عالمي������ة للمجتمع، اإىل  تقدمي اخلدمات الإ

دور امل�ش������ارك الفع������ال يف ال�شبك������ة الكثيفة 

ط������راف، والتي ت�شب������ه اليوم اإىل  متعددة الأ

ح������د ما ن�شيج خيوط العنكب������وت يت�شل من 

خاللها ويتفاعل مع غريه عر ات�شال كثيف 

م�شتمر وتبادل معلوماتي مبا�رش بني ماليني 

أية عوائق  ر�شي������ة دون ا الب�������رش على الكرة الأ

أو قي������ود تذكر، يف جمتمع اأ�شبح يطلق عليه  ا

ت�شمية املجتمع املعلوماتي املت�شابك بو�شاطة 

ال�شخ�شية  لكرتونية  الإ احلا�شب������ات  �شبكات 

املنت�رشة يف كل اأرجاء املعمورة، والتي يف ظل 

ر�شية  املجتمع املعلومات������ي يجب اأن تكون الأ

الت������ي ينطلق منه������ا لتحقيق تط������ور هادف 

ن�ش������ان، وتدعم مواقف  يف وع������ي وحي������اة الإ

جميع ال�رشائ������ح الجتماعية بكل اجتاهاتها 

مما يزيد من حلمته������ا واإ�شهامها يف تطوير 

املجتمع املعلوماتي بحد ذاته.

ويف النهاي������ة لبد م������ن تعزي������ز التعاون 

عالم والت�ش������ال واملوؤ�ش�شات  بني و�شائل الإ

عالمي������ة العربية ب�ش������كل خا�ص والدولية  الإ

ب�شكل عام، والذي تتيحه و�شائل املعلوماتية 

والت�ش������ال املتط������ور م������ن خ������الل كل �شور 

التبادل العلم������ي والفك������ري والثقايف، وهي 

مهم������ة تقع عل������ى عات������ق اأ�شح������اب القرار 

عالمي������ة العربية  ال�شيا�ش������ي واملنظم������ات الإ

املعني������ة لال�شط������الع بامله������ام املطلوب������ة يف 

عالمي والفكري والعلمي، والعمل  املجال الإ

عالم والت�شال  على تعزيز ق������درة و�شائل الإ

من  أ�ش�ص تعزيز الأ اجلماهريية العربية على ا

وال�شتقرار داخل البلدان العربية ويف العامل 

يجابي  اأجمع، ودون اإغفال اأهمية التعاون الإ

مع الحتادات واملوؤ�ش�ش������ات العاملية بتقدمي 



عالم يف ع�رص التقنيات واملجتمع املعلوماتي الإ

�لعـــــــــــــــــــدد  563    �آب  3042010

عالم وحري������ة التعبري والثقافة، ولبد من  الإ

و�ش������ع برنامج منطقي وواقعي على امل�شتوى 

العربي لتحقيق التعاون والتن�شيق يف العمل 

عالميني  بال�شكل الذي يتعزز فيه م�شاركة الإ

كاأف������راد، وم������ن خ������الل نقاباته������م املهني������ة 

عالمي������ة، ومن خالل املنابر  وموؤ�ش�شاتهم الإ

عالمي������ة واملهني������ة العاملي������ة، وم�شاركتهم  الإ

حداث  الفعال������ة يف �شناعة اخلر عن اأهم الأ

حداث  العاملية اجلارية هنا وهناك، وعن الأ

عالمية العربية والعاملية  العربية لل�شاحة الإ

وبثها عن طري������ق و�شائل الت�شال احلديثة، 

وقبل ذلك بطبيعة احلال فاإنه من ال�رشوري 

تنمية عالق������ة امل�شاركة والتعاون والبناء بني 

عالمية والدول������ة وموؤ�ش�شاتها  و�ش������اط الإ الأ

ال�شيا�شية والد�شتورية يف كل البلدان العربية 

أ�شا�ص م������ن العمل امل�ش������رتك مل�شلحة  عل������ى ا

مة. الوطن والأ

¥µ
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ول، واإذا مل  ، اأحد اأهّم ُملِهمات ال�شاعر، اإن مل نقْل ملهَمه الأ أة، ول �شكَّ املرا

تكن كذلك يف بدايات ال�شعر فقد ا�شتطاعت بلوَغُه بعد ذلك، وخالل الق�شائد 

ألوان، لها ما لها، وعليها ما  أة باأ�شكال وا املبكرة يف ال�شعر العربي، تطالعنا املرا

ألفها اإىل يائها اإل يف مرحلة لحقة،  عليها، واإن مل تتفرد بق�شائد تخ�شها من ا

لٌة  أنها كان������ت حا�رضة يف حنايا الق�شائد اأنى وجدت، فلم تكد تخلو مطوَّ اإل ا

أة يرفرف �شذاها يف مفا�شل الق�شيدة، وح�شبنا ُعنَيْزة  ول مقطوع������ٌة من امرا

كاتب و�شاعر �شوري.

العمل الفني: الفنان  علي الكفري.

❁

ò

�صورة �ملر�أة يف ق�صيدتني، 

لل�صنفرى و�حلطيئة

❁
عبد القادر حّمود
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وعبلة يف الع�رص اجلاهل������ي، ثم ليلى ولبنى 

وعفراء وبثينة، وغريهن فيما بعد، ويف هذا 

احليز نقف عند �صورتني المراأتني برزتا يف 

ق�صيدت������ني من الق�صائد التي تعود اإىل زمن 

مبك������ر يف تاريخ ال�صعر العربي، وما دعا اإىل 

هذا الوقوف، 

اأهمي������ة الت�صوي������ر وبراعت������ه، من جهة، 

وغراب������ة �صدوره عن �صاعرين هما ال�صنفرى 

واحلطيئ������ة، من جه������ة اأخرى، وم������ردُّ هذا 

اال�صتغراب يعود لطبيعة �صخ�صية كلٍّ منهما، 

دب  أ�صعارهم������ا وكتب تاريخ االأ كم������ا قدمتها ا

خبار والرواة. وما تناقلته االأ

فال�صنفرى )ُقِتَل �صنة: 70 ق. ه�/ 554م(، 

زدي، من قحطان.  وهو: عم������رو بن مالك االأ

�صاع������ر جاهلي، مياين، من فح������ول الطبقة 

الثاني������ة وكان من فتاك الع������رب وعدائيهم، 

وه������و اأحد اخللع������اء الذي������ن ت������راأت منهم 

مثال  ع�صائرهم. قتلُه بنو �صالم������ان، ويف االأ

أع������دى من ال�صنفري(. وهو �صاحب )المية  )ا

العرب( ال�صهرية، يق������ول عنه عمر فروخ يف 

دب العربي(: )... وهو �صاعر  كتابه )تاريخ االأ

�صعلوك من العدائني الفّتاك الّرجيليني( اأي: 

�رصيع العدو، �صجاع جريء على القتل، لي�س 

بيات  له دابة يركبها في�صري على رجليه. واالأ

املختارة من ق�صيدت������ه التائية التي تعّد من 

أت������ي اأهميتها و�صهرتها  اأهم ق�صائده، وقد تا

مبا�رشة بعد ق�شيدت������ه )لمية العرب(، وقد 

قال ق�شيدته التائية ه������ذه يف قتله )حزام( 

أبي������ه، وذلك يف ق�ش������ة معروفة. وقد  قاتل ا

اأورد )املف�ش������ل ال�شبي( ه������ذه الق�شيدة يف 

أي�ش������اً يف )منتهى  مف�شلياته، وق������د وردت ا

أ�شعار العرب( لبن املبارك، اأما  الطل������ب من ا

مطلع الق�شيدة فهو: 

ِت َفِا�شَتَقلَّ اأَجَمَعت  َعمرو  اأَمُّ  اأَل 

��ِت َت��َ�لَّ ذ  اإِ َع�����ت ج��رياَن��ه��ا  َودَّ َوم���ا 

وبالن�شب������ة للحطيئ������ة ) ت������ويف �شنة: 45 

ه�/ 665م ( فه������و: جرول بن اأو�ص بن مالك 

أبو ملكية. �شاع������ر خم�رشم اأدرك  العب�ش������ي، ا

�شالم. كان هّجاًء عنيفاً، مل يكد  اجلاهلية والإ

أباه  يَ�ْشلَ������م من ل�شانه اأحد، فق������د هجا اأمه وا

بيات املختارة هي من ق�شيدته  ونف�ش������ه. والأ

أ�شهر ق�شائده  الدالية، التي رمبا ل تكون من ا

اإمنا تعت������ر من اأهّمها، وق������د قالها يف مدح 

)بغي�������ص بن عامر(. وبغي�������ص هذا من بني 

اأنف الناقة الذين مدحهم احلطيئة، وهو من 

ن  ا�شتعداه على الزبرقان بن بدر فهجاه. ولأ

أبيات ه������ذه الق�شيدة مل يكن واحداً  ت�شل�شل ا

فيم������ا عدن������ا اإليه من مراج������ع، فقد اخرتنا 

بيات ح�شب ت�شل�شل رواية )ابن ال�شجري(  الأ

أ�شعار العرب(،  له������ا، يف كتابه )خمتارات من ا

ول فيما  ومطلع هذه الق�شيدة هو البيت الأ

اخرتناه.
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- يقول ال�شنفرى يف تائيَّته:

َلَقد اأَعَجَبتني ل �َشق�طًا ِقناُعها

��ِت َت��َل��فُّ ِب����ذاِت  َول  َم�����َش��ت  م��ا  ذا  اإِ

َغب�َقها ُتهدي  الَن�ِم  ُبَعيَد  َتبيُت 

���ِت َق���لَّ ����ُة  ال����َه����ِديَّ ذا  اإِ جِل���اَرِت���ه���ا 

��ن��ج��اٍة ِم��َن ال��َل���ِم َبيَتها ���لُّ مِبَ حَتُ

��ِت ُح��لَّ ���ِة  ِب���املَ���َذمَّ ُب���ي����ٌت  م���ا  ذا  اإِ

ُه  َتُق�شُّ ِن�شيًا  ر���سِ  الأَ َلها يف  َك��اأَنَّ 

َتبَلِت ��م��َك  ُت��َك��لِّ ن  َواإِ ��ه��ا  اأَمِّ َع��ل��ى 

َحليَلها َنثاها  ُيخزى  ل  َميَمُة  اأُ

��ِت ��ت َوَج��لَّ ذا ذك��ر ال��ِن�����ش���اُن َع��فَّ اإِ

َع��ي��ِن��ِه  َة  ُق�����رَّ آَب  ا اأَم�����ش��ى  ُه���َ�  ذا  اإِ

ِت َظلَّ اأَي��َن  َي�َشل  مَل  ال�َشعيِد  َم��اآَب 

كِمَلت َواأُ ت  َوِا�شَبَكرَّ ت  َوَجلَّ ت  َفَدقَّ

ِت ن�شاٌن ِمَن احُل�شِن ُجنَّ َفَل� ُجنَّ اإِ

َف�َقنا  ��َر  ُح��جَّ الَبيَت  َك���اأَنَّ  َفِبتنا 

��ِت ِب��َري��ح��اَن��ٍة ري��َح��ت ِع�����ش��اًء َوَط��لَّ

َرت َن���َّ َحلَيَة  َبطِن  ِمن  ِبَريحاَنٍة 

ُم�شِنِت َغ��رُي  َح�َلها  م��ا  اأََرٌج  َلها 

ل ذنب يل الي�م اإن كانت نف��شكم

ُم�شِنِت َغ��رُي  َح�َلها  م��ا  اأََرٌج  َلها 

- ويقول احلطيئة يف داليَّته: 

دلج����ي َع��ل��ى َل��ي��ِل َح���ّرٍة آَث����رُت اإِ ا

ِد امُلَتَجرَّ ُح�ّشاَنِة  احَل�شا  َه�شيِم 

ذا الَن�ُم اأَلهاها َعِن الزاِد ِخلَتها اإِ

ُبَعيَد الَكرى باَتت َعلى َطيِّ جُم�َشِد

ذا ِارَتَفَقت َف�َق الِفرا�ِس َتخاَلها اإِ

ِد َتخاُف ِانِبتاَت اخَل�رِس ما مَل َت�َشدَّ

ها َكاأَنَّ الِثياِب  حَتَت  ما  ُة  َخمي�شَ

ِد ُيَخ�شَّ مَل   ٍ ن��ا���رسِ يف  مَن��ا  َع�شيٌب 

ا َوُت�شحي َغ�شي�َس الَطرِف دوين َكاأمَنَّ

ِد ُمف�شِ َغرُي  َقذًى  َعيَنيها  َن  مَّ َت�شَ

ُق ِب����امِل����درى اأَث���ي���ث���ًا َن��ب��اُت��ُه ُت����َف����رِّ

ِد امُلَقلَّ اأَ�شيِل  فرى  الذِّ ِح  َعلى وا�شِ

ذا ِج��ئ��َت ط��اِرق��ًا اإِ َرّي��اه��ا  ُع  َّ��� َت�����شَ

َكريِح اخُلزامى يف َنباِت اخَللى الَندي

ئُت َبعَد الَن�ِم اأَلَقيُت �شاِعدًا  ذا �شِ اإِ

ِد َي���َت���َخ���دَّ َرّي�������اَن مَل  َك���َف���ٍل  َع���ل���ى 

َدَنت ن  َواإِ َناأَتني  ن  اإِ َرّيا  َلها طيُب 

ِد امُلَمهَّ الِفرا�ِس  َف���َق  َوعَثًة  َدَن��ت 

- ويف وقوفن������ا على هات������ني الق�شيدتني 

جند:

أة،  يف الق�شيدتني و�شٌف راٍق للمرا  -1

أنهما تع������ودان لفرتة متقدمة من تاريخ  رغم ا

ال�شعر العربي، وقد ل جند مثل ذلك الرقي 

أ�شعار املحدثني. يف ا

الق�شيدت������ان ل�شاعري������ن غريب������ي   -2

أبعد  أة –	على م������ا نعتقد - ا ط������وار، واملرا الأ

م������ا تكون ع������ن اهتمامهم������ا، فال�شنفرى هو 

اأح������د فّتاك الع������رب و�شعاليكه������م، واحلياة 

أو التي دفعته اإليها الظروف  الت������ي اختارها ا

آنذاك، مل تكن  عراف ال�شائدة ا الجتماعية والأ
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أة يف  منا�شبة اأو مالئم������ة لوجود امرا

حياته،واإن ُوِجَدْت فلن تكون من ذاك 

ال�شنف الذي و�شف������ه يف ق�شيدته، 

وهذا ما جعل ه������ذا الو�شف البديع 

بالوقوف  وجدي������راً  مهم������اً  واملتفّوق 

أم������ا احلطيئة وبح�شب اأغلب  عنده. ا

الرواي������ات اإن مل تك������ن جميعها، فهو 

مع������روف عنه �شوء اخلل������ق، وتك�شبه 

بهجاء النا�������ص، اإ�شافة مل������ا فيه من 

�شفات تدور جلُّها يف فلك الو�شاعة 

والدمامة وما �شابه ذلك، وقد جتلَّت 

فيه اجلالف������ة واخل�شونة، ول مكان 

للرقة والعذوبة يف عامله، وهذا اأي�شاً 

الراقي  لو�شف������ه  ا�شتغ������راب  مدعاة 

للمراأة يف ق�شيدته، ولذلك كانت هي 

خ������رى ق�شيدة جدي������رة بالوقوف  الأ

عندها. 

ال�شاع������ران مل يكونا عل������ى عالقة   -3

أو يفاعة كل  طيب������ة م������ع امل������راأة يف طفول������ة ا

منهما، فال�شنفرى تذهب اأغلب الروايات اإىل 

أن������ه ربي وترعرع يف غري قبيلته بعد ما وقع  ا

أ�������رش بني �َشالمان بن ُمْف������ِرج، من عرب  يف ا

أ�شد ب������ن جابر( وكان  ال�شم������ال، وقد اأ�رشه )ا

آنذاك �شغ������رياً، وحني تفتح������ت عيناه على  ا

احلياة والواقع احلقيقي ل������ه، كان ذلك اإثر 

�شفعة على وجهه من الفتاة التي ربيت معه 

وظنه������ا اأخته، اإىل اأن ك�شف������ت تلك ال�شفعة 

حقيق������ة لزمت ال�شاعر حت������ى مقتله، ولعل 

هذه ال�شفعة ه������ي البداية احلقيقية ل�شرية 

هذا ال�شاعر ال�شعلوك الفاتك، وق�شته بعد 

ذل������ك غنية عن التعريف، وم������ا يعنينا فيها، 

اأن ال�شنفرى رب������ي خمدوعاً، فال اأم حقيقية 

له ول اأخت، وغري ذل������ك فاأول لقاء حقيقي 

أة كان �شفعة على وجهه ولعلها  بينه وبني املرا

دبي. واحلطيئة  أ�شهر �شفع������ة يف التاريخ الأ ا

مل يكن اأح�شن حالً م������ن ال�شنفرى يف ن�شاأته 

وترعرعه، فهو �شعي������ف الن�شب م�شطربه، 
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وتذهب الروايات اإىل اأن اأمه حملت به �شفاحاً، 

أة، ثم على  وهذا ما جعله حاقداً على تلك املرا

املجتمع ب�شكل عام، وهذا احلقد هو املكون 

�شا�ش������ي ل�شخ�شية احلطيئ������ة، وقد ظهر  الأ

ذلك احلقد يف ق�شائده التي هجا اأمه فيها، 

وذكره������ا ب�شوء مل تعهد مثله البادية واملجتمع 

العربي، فكان حالة خا�شة تُظهر اأحد وجوه 

ال�شاعر القبيحة ،اإ�شافة اإىل �شهرته بالهجاء 

املقذع وال������الذع للنا�ص، وعالق������ة احلطيئة 

م جتعلنا نذهب اإىل  وىل املتمثلة بالأ أة الأ باملرا

أة  ما ميك������ن اأن يُبنى عليه من حقد على املرا

أ�شعاره التي  ب�شكل عام، غري متنا�شني بع�ص ا

أة التي قال  أ بها بزوجته، ولعلها ذات املرا يهزا

فيها ق�شيدت������ه املتميزة الت������ي هي مو�شوع 

أ�شئلة وا�شتف�شارات، قد  بحثنا، وه������ذا يرتك ا

تكون �شخ�شية احلطيئة امل�شطربة هي اأحد 

مرراتها، ول باأ�ص اأن نتذكر اأن هذا ال�شاعر 

خرين،  املتَّهم بالبخل، هو من ذم البخل يف الآ

وله ق�شي������دة تعتر من عيون ال�شعر العربي، 

ومن اأجمل لوحاته التي �شورت كرم العربي 

يف �شحرائ������ه، عل������ى الرغم م������ن �شيق ذات 

اليد، وهذا يعزز اعتقادنا بغرابة �شلوك هذا 

ال�شاعر وتناق�ش������ه الداخلي نتيجة ما عاناه 

يف طفولته من �شعة الن�شب وما يالحقه من 

أورثته اإياها اأمه. مذمة ا

ال�شاعران تناول املراأة يف مقدمتي   -4

ق�شيدتيهم������ا، فكانت مطلع������اً للق�شيدة، ومل 

أ�شا�شياً له������ا، وهذا معروف  تك������ن مو�شوعاً ا

يف ال�شع������ر العربي، ب������ل كان اأحد اأهم اأركان 

العمود ال�شعري، فق�شي������دة ال�شنفرى كتبت 

يف قتله ل� )حزام(، واحلطيئة قالها يف مدح 

)بغي�ص( وهذا قد اأ�رشنا اإليه. 

أ�شار اإليه������ا ال�شنفرى  أة التي ا امل������را  -5

غري معروف������ة بالن�شبة لنا، ومل نعرف عالقته 

أة التي  بها.. اأما الروايات فتذهب اإىل اأن املرا

ق�شدها احلطيئة هي زوجته.. 

وح������ني نل������ج ع������وامل تل������ك ال�شيدة   -6

أ�شار اإليه������ا ال�شنفرى يف  )الريحان������ة( التي ا

أبياته، توقفن������ا مالمح جمردة باهرة تن�شب  ا

أة،  يف اأغلبه������ا حول اأخالق وطب������اع تلك املرا

ويت�شاءل تناول������ه للمح�شو�ص، اإىل قدر كدنا 

أو �شكل امل������راأة يف هذه  نن�ش������ى معه ج�ش������د ا

أة الكرمية امل�شياف التي  بي������ات، فهي املرا الأ

ته������دي الغب������وق- بالغني- ، وه������و ما ي�رشب 

م������ن اخلم������رة بالع�شي، وثمة م������ن ذهب اإىل 

اأن الكلم������ة هي: عبوق: بالع������ني- من الفعل 

عب������ق يعبق، اأي فاحت من������ه رائحة الطيب، 

بدليل اأن هذه الهدية تاأتي )بعيد النوم( ول 

أو اأي �رشب  أو لبن������ا ا تك������ن اأن تكون خمراً ا

رجح اأن تكون هدية  من ه������ذه ال�رشوب، فالأ

من نوع اآخر، وملخ�������ص القول اإنها ل توؤذي 

�شياء  اأحداً، حتى برائحة فمها )وهذه اأقل الأ
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خري������ن( ح�ش������ب م������ا اأورده الدكتور  اأذى لالآ

دب  عمر فروخ يف حا�شي������ة كتابه: )تاريخ الأ

العربي، ج1، �������ص 105(، وقد ورد يف كتاب 

�شفهاين: )غبوبها(  بي الفرج الأ غاين( لأ )الأ

مكان )غبوقها(. وه������ذه املراأة حتّل: اأي تقرُّ 

يف بيته������ا، فهي قليلة اخل������روج منه، وبذلك 

تك������ون بعيدة عم������ا يجلب عليها الل������وم، اإذا 

عمال الداعية اإىل اللوم يف البيوت  ك������رثت الأ

خرى: الأ

َلَقد اأَعَجَبتني ل �َشق�طًا ِقناُعها

��ِت َت��َل��فُّ ِب����ذاِت  َول  َم�����َش��ت  م��ا  ذا  اإِ

َغب�َقها ُتهدي  الَن�ِم  ُبَعيَد  َتبيُت 

���ِت َق���لَّ ����ُة  ال����َه����ِديَّ ذا  اإِ جِل���اَرِت���ه���ا 

��ن��ج��اٍة ِم��َن ال��َل���ِم َبيَتها ���لُّ مِبَ حَتُ

��ِت ُح��لَّ ���ِة  ِب���املَ���َذمَّ ُب���ي����ٌت  م���ا  ذا  اإِ

وبعد ذل������ك نتوقف اأمام �شورة نادرة من 

أنها  أة نكاد جنزم ا �شور ال�شع������ر العربي لمرا

غري موجودة اإّل يف خيال �شاعر، فال�شنفرى 

يقول:

ُه َتُق�شُّ ِن�شيًا  ر���سِ  الأَ َلها يف  َك��اأَنَّ 

َتبَلِت ُت��َك��ّل��م��َك  ن  َواإِ اأَّم��ه��ا  َع��ل��ى 

أة تلك كاأمنا فق������دت �شيئاً )ن�شياً(  فامل������را

������ه(، قال اهلل  أثرهُ لتجده )تق�شّ وهي تتب������ع ا

يِه َفَب�رُشَْت بِه عن  خِتِه ُق�شِّ تعاىل: )وقالْت لأ

ُجنُ������ٍب وُهم ل يَ�ْشُع������ُرون ( )الق�ش�ص، 11(. 

ها –	بفتح  َمِّ
أ وه������ي ما�شي������ة اإىل ق�شده������ا )ا

آخ������ر، واإن  الهم������زة( فال تلتف������ت اإىل �شيء ا

تكلمك )تَبْلَ������ْت(: وهنا نتوق������ف عند الفعل 

)تبل������ت( ويف القامو�ص: بل������ت: قطع، وهذا 

أو تكلمت فاإنها  أنها اإذا �ش������ارت ا يحي������ل اإىل ا

أ�شها حياء ول تلتفت لغري ق�شدها.  تخف�ص را

وجند يف )ال�شحاح يف اللغة والعلوم(: )بلت: 

الَبلُْت: الَقْطُع، تقول منه: بَلَتَه بالفتح يَبْلَتُُه. 

والَبلَُت بالتحريك: النقطاع. تقول منه: بَِلَت 

بالك�رش. وقول ال�شنفرى:

ُه َتُق�شُّ ِن�شيًا  ر���سِ  الأَ َلها يف  َك��اأَنَّ 

َتْبَلِت ُتخاطْبَك  ن  َواإِ ��ه��ا  اأَمَّ َعلى 

اأي تنقطع حياء. ومن رواه بالك�رش، يعني 

ُل. وقول ال�شاعر:  ُل ول تط������وِّ تَْقَط������ُع وتَْف�شِ

»وم������ا زوِّج������ت اإل مَبْهٍر ُمّبلَّ������ِت«، قالوا: هو 

امل�شمون بلغ������ة ِحْمرَي(. ويف ه������ذا املعر�ص 

أو  أة التي خاطبها ا ألي�شت هذه املرا نت�ش������اءل: ا

حتدث عنها اأو و�شفها ال�شنفرى هي جدتك 

أة املعا�رشة؟!.  أيتها املرا احلقيقية ا

وميع������ن ال�شنفرى يف الدخول اإىل اأعماق 

أة وعالقاتها و�شواغلها، فال تفوته  تلك امل������را

مها  ق اإليها فقدَّ حلظة من حلظاتها اإل وتطرَّ

لنا مبا يبه������ر ويذهل ليجعلنا �شبه ماأخوذين 

مور جمردة  بهذا الت�شوير الدقيق واملف�شل لأ

م�شاك بها بحوا�شنا املعروفة.  ل ن�شتطيع الإ

أة هذه معجزة حتى اإنَّ كرَهها لزوجها  فامل������را

اأو كالَمه������ا عن زوجها )نثاها(، ل يخزيه اأي 



�شورة املراأة يف ق�شيدتني، لل�شنفرى واحلطيئة

311 �لعـــــــــــــــــــدد  563    �آب  2010

ل يعيبه، واإذا ذكرت يف الن�شاء كانت العفيفة 

اجلليل������ة املحرتم������ة، وفيها ق������رة عني لذلك 

الرجل املاأخوذ واملاأ�شور والواثق: 

َحليَلها َنثاها  ُيخزى  ل  َميَمُة  اأُ

��ِت ��ت َوَج��لَّ ذا ُذَك���ِر ال��ِن�����ش���اُن َع��فَّ اإِ

َع��ي��ِن��ِه َة  ُق�����رَّ آَب  ا اأَم�����ش��ى  ُه���َ�  ذا  اإِ

ِت َظلَّ اأَي��َن  َي�َشْل  مَل  ال�َشعيِد  َم��اآَب 

أة  أت������ي الق�شي������دة وال�شاع������ر اإىل املرا وتا

ٍر  د، حم�شو�ص، ولكن براعة م�شوِّ ككيان جم�شَّ

اخت�رش كل م������ا ميكن اأن يقال بب�شع كلمات 

مل تتجاوز هذا البيت يف الق�شيدة، اإن مل نقل 

ول: �شطره الأ

َواأُكِمَلت ت  َوِا�شَبَكرَّ ت  َوَجلَّ ت  َفَدقَّ

ِت ن�شاٌن ِمَن احُل�شِن ُجنَّ َفَل� ُجنَّ اإِ

فه������ي نحيل������ة القوام، عظيم������ة اجل�شم، 

مدي������دة القام������ة، ح�شنة امل�شي������ة يف ذهابها 

ن�شان ي�شل  واإيابه������ا، تامة اخللقة، ولو اأن الإ

حدَّ اجلنون اإذا نظ������ر جلمال ج�شده جلنت 

أة بح�شنها، وهذا يذكرنا باأ�شطورة  هذه امل������را

)نرج�������ص: نر�شي�ص( ال������ذي اأ�شبح مثاًل لكل 

من يع�شق ذاته، فيق������ال عنه نرج�شي، ومنه 

أبو  ا�شتقت الرنج�شية، وعن هذا البيت يقول ا

داب(:  من�شور الثعالبي يف كتاب������ه )لباب الآ

أة: )وبيت الق�شيدة قوله يف و�شف امرا

ْت واأظلمت ْت وا�شَبَكرَّ َوَجلَّ ْت  َفَدقَّ

ِت ْن�َشان مَن احُل�ْشِن ُجنَّ َفَلْ� ُجن اإِ

اأي دّق������ت خا�رشتها، وجلَّ������ت عجيزتها، 

وامتّد قوامها، وا�شوّد �شعرها، فلو كان اإن�شان 

يَُجنُّ من فْرط احُل�شن جُلّنت هذه(. واأعتقد 

اأن الثعالبي قد اأ�شاب حني اعتر هذا البيت 

)بيت الق�شيدة(.

أة املجرد  ويخ������رج ال�شنفرى من كيان املرا

واملج�ّش������د ليغام������ر يف كيانه������ا املطلق، وما 

أث������ر يف زوار بيتها في�شف كيف  �شيرتك من ا

باتوا وقد اأحاط بهم الريحان، والريحان كل 

�������ص و�شواه، وهذا  نب������ات طيب الرائحة، كالآ

أة التي ي�شبهها )ِبَريحانٍَة  كله ب�شبب تلك املرا

ريَح������ت ِع�شاًء َوَطلَّ������ِت(، اأي اأ�شابتها الريح، 

واملطر اخلفيف، ويف ذلك يقول الدكتور عمر 

زهار انت�رشت  ف������روخ: )اإذا حركت الري������ح الأ

زه������ار، ب�رشعة ومبقدار اأكر،  رائحة تلك الأ

واإذا اأ�شابها املطر كانت اأن�رش واأكرث عطراً(. 

يقول ال�شنفرى:

َف�َقنا ��َر  ُح��جَّ الَبيَت  َك���اأَنَّ  َفِبتنا 

��ِت ِب��َري��ح��اَن��ٍة ري��َح��ت ِع�����ش��اًء َوَط��لَّ

َرت َن���َّ َحلَيَة  َبطِن  ِمن  ِبَريحاَنٍة 

ُم�شِنِت َغ��رُي  َح�َلها  م��ا  اأََرٌج  َلها 

واأخ������رياً ثمة ت�شاوؤلت ل ب������د منها، فاإذا 

كان جمرمه������م املالَحق، املنتِه������ك حلقوقهم 

وعادتاه������م وتقاليدهم، مبثل هذه الأخالق، 

فكي������ف كان اأمثلهم، يف القي������م والأخالق؟؟ 

ن يف ع�رش التكنولوجيا والتقدم  واأين نحن الآ
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أة وذلك الرجل،  واحلداثة م������ن قيم هذه املرا

أة العربية رغم  وغري ذلك فهل ا�شتطاعت املرا

دخوله������ا عوامل الثقافة واحلداثة اإدراك هذه 

خالقية التي ورد احلديث عنها منذ  القيم الأ

الع�رش اجلاهلي.

أة الت������ي �شورها  7-  ونذه������ب اإىل امل������را

أة  احلطيئ������ة لنا يف ق�شيدته، لنقف على امرا

حّرة، �شامرة البطن، ح�شنة عند التجرد من 

الثياب، وهذا الو�شف الذي جاء منذ البيت 

أة هي زوج  ول يع������زز القول اإن هذه امل������را الأ

أنف�شنا كثرياً يف  احلطيئة، يف ح������ني مل نتعب ا

أ�شار اإليها ال�شنفرى،  أة التي ا ال�شوؤال عن املرا

وذل������ك لطبيع������ة تن������اول كّل م������ن ال�شاعرين 

أت������ه، وما يجعلنا نعتق������د مبا اأ�رشنا اإليه  لمرا

أة عن������د احلطيئة، ه������و ارتباط  ب�شاأن امل������را

أة املتجردة من ثيابها، وهذا  )احلرية(، باملرا

أة غري ذلك، خا�شة  مل يك������ن لو كانت تلك املرا

ل������و اأخذنا ع�رش تل������ك الق�شيدة باحل�شبان، 

�شالم(، رغم اأن  فه������ي تنتمي ل�شعر )�شدر الإ

�شاعرها من املخ�رشمني. ومي�شي احلطيئة 

أة فه������ي رقيقة القوام،  يف و�شف������ه لتلك املرا

كثرية الن������وم، حت������ى اإن الو�ش������ن يلهيها عن 

الع�ش������اِء فتكون مثل ث������وب م�شبوغ باجل�شاد 

أة اإن نامت  وهو الزعف������ران، اأي اإن هذه املرا

وهي كذلك فهي ت�شب������ه الثوب الذي عبقت 

فيه رائحة الزعفران، يقول احلطيئة:

ٍة دلج���ي َعلى َل��ي��ِل ُح��رَّ آَث����رُت اإِ وا

ِد امُلَتَجرَّ ُح�ّشاَنِة  احَل�شا  َه�شيِم 

ذا الَن�ُم اأَلهاها َعِن الزاِد ِخلَتها اإِ

ُبَعيَد الَكرى باَتت َعلى َطيِّ جُم�َشِد

أبدع  وتاأتي بعد ذلك �ش������ورة من اأرقى وا

أة يف ال�شعر العربي  ال�ش������ور املر�شومة للم������را

على امت������داد ع�شوره، وقد يعجز الر�شامون 

الت�شكيلي������ون عن م�شاهاتها، فاملراأة يف هذه 

ال�ش������ورة تتكئ على مرفقها اأي ت�شعه حتت 

أ�شه������ا، وباإمكاننا يف ه������ذا املقام اأن نتخيل  را

أة على ه������ذا الو�شع، ثم اأن  �ش������ورة هذه املرا

نت�شور ال�شاعر اخلائ������ف على خ�رشها من 

النقط������اع )النبتات(، وذلك لدّقة ولني هذا 

أة، واجلدير  اخل�������رش وِعَظِم عجيزة تلك املرا

بالذك������ر، اإن ما ورد من �شف������ات جت�شيدية 

أة وما �ش������ريد، هو م������ن ال�شفات التي  للم������را

أة املثال يف ع�رش ال�شاعر،  تعت������ر �شفات املرا

وه������ذا يجب اأن ناأخذه باحل�شبان عند قراءة 

الق�شيدة، يقول احلطيئة: 

ذا ِارَتَفَقت َف�َق الِفرا�ِس َتخاَلها اإِ

ِد َتخاُف ِانِبتاَت اخَل�رِس ما مَل َت�َشدَّ

ال�شاع������ر ت�شوي������ره واإيغاله يف  ويتاب������ع 

أة باأنها نحيفة  تفا�شيل ال�شورة، في�شف املرا

القوام، فهي ك�شعف نخلة لنّي لكنه ل ينك�رش 

أو ينثن������ي، ح������ني مداعبته، يقول  ول يع������وجُّ ا

احلطيئة:
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ها َكاأَنَّ الِثياِب  حَتَت  ما  ُة  َخمي�شَ

ِد ُيَخ�شَّ مَل   ٍ ن��ا���رسِ يف  مَن��ا  َع�شيٌب 

ويف رواية ابن ال�شجري: 

وف�قُه النطاِق  حتَت  ما  عميمُة 

يخ�شِد مل  ن��ا���رٍس  يف  من��ا  ع�شيٌب 

اأي اإنها تامة العجيزة. اأما اخل�رش فكاأنه 

ع�شيب يف لينه. والع�شيب )من ال�شعف وهو 

غ�شن النخ������ل(: الذي مل ينبت عليه اخُلو�ص 

)ورق النخ������ل(، وهذا اخل�������رش رغم نعومته 

فهو مل يُك�رش ومل يثَن. ولكي تكتمل �شورة هذه 

امل������راأة يف خيال املتلقي، ي������ورد ال�شاعر بيتاً 

آخ������ر  تتجلى فيه روع������ة الت�شوير وبراعته،  ا

بيات، فيقول: كما هو �شاأن اأغلب الأ

ا َوُت�شحي َغ�شي�َس الَطرِف دوين َكاأمَنَّ

ِد ُمف�شِ َغرُي  َقذًى  َعيَنيها  َن  مَّ َت�شَ

وه������ذا البيت قد يخات������ل القارئ للوهلة 

وىل، فيلتب�������ص املعن������ى بح�ش������ور مف������ردة  الأ

)غ�شي�������ص( التي توحي باملج������رد اأكرث مما 

توح������ي باملج�ّشد، ولكن ما اإن تذوب الرع�شة 

حت������ى ت�شبح ال�شورة هذه ج������زءاً من �شورة 

أة الت������ي )ارتفقت ف������وق الفرا�ص(، فهي  املرا

فاترة الطرف، ل ترفعه ل�شدة احلياء، ولكن 

ألي�ص هذا �رشب من �رشوب  اأي حي������اء هذا، ا

الغن������ج والدلل، اأو تّنع الراغبة. وعودًة اإىل 

الطرف الفاتر ذاك، وتاأكيداً لعتقادنا جند 

أمع������ن يف ت�شويره ومل يكتف  أّن ال�شاعر قد ا ا

وىل، فا�شتخدم الت�شبيه ب� )كاأمنا(  بال�شورة الأ

أو التف�شري  وه������ذا يوحي برغبة يف التاأكي������د ا

التو�شيح������ي خ�شية اللتبا�ص، فالطرف ذلك 

كاأمنا اأ�شابه )القذى( والقذى هو ما يتجمع 

أّن  أو ماآٍق(، واملعنى ا آم������اٍق ا يف املوق )مفرُد: ا

َ طرفها دون ال�شاعر غري مف�شد: اأي مل  تك�رشُّ

يبلغ اأن يف�شد عينيها. وقد روى ابن ال�شجري 

تي: هذا البيت على النحو الآ

كاأمنا دوين  الطرَف  تغ�سُّ  تراها 

مف�شِد غرَي  قًذى  عيناها  ت�شمُن 

وبعد اكتم������ال تلك اللوح������ة الت�شكيلية، 

مي�شي ال�شاع������ر يف تفا�شيله، في�شف كيف 

أة بتم�شي������ط �شعره������ا الغزير اأو  تق������وم امل������را

الكث������ري، وقد ان�شدل ه������ذا ال�شعر على عنق 

طويل، وا�ش������ح )الذف������رى( والذفريان هما 

َحيْ������دان ناتئان عن ميني النق������رة و�شمالها، 

وكثرياً ما ت�شبب العربي بالعنق الطويل، حتى 

قال يف كناياته: )بعيدة مهوى القرط(، يقول 

ال�شاعر:

ُق ِب����امِل����درى اأَث���ي���ث���ًا َن��ب��اُت��ُه ُت����َف����رِّ

ِد امُلَقلَّ اأَ�شيِل  فرى  الذِّ ِح  َعلى وا�شِ

أل������ق ال�شورة عند اإ�شف������اء �شيء من  وتتا

الروح عليه������ا، وحماولة اإطالقها من اإطارها 

املذّه������ب، اإذ ي�ش������ف ال�شاع������ر كي������ف تفوح 

أة، فهي  وتنت�������رش الريح الطيبة من ه������ذه املرا

كرائحة اخلزام������ى بني النباتات التي رّطبها 
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أة  ن������دى ال�شباح، وهذا يحيلن������ا اإىل عبق املرا

الريحانة عند ال�شنفرى، يقول احلطيئة:

ذا ِج��ئ��َت ط��اِرق��ًا اإِ َرّي��اه��ا  ُع  َّ��� َت�����شَ

َكريِح اخُلزامى يف َنباِت اخَللى الَندي

وحني يعود ال�شاعر لو�شفه التج�شيدي، 

ميع������ن يف اإ�رشاك ذاته يف اللوح������ة، في�شّور 

أن������ه لو �شاء بعد نوم������ه يف فرا�ص تلك  كيف ا

لقى �شاعده على ج�شد مليء اللحم  أة لأ امل������را

وثري البدن، مل يهزل وينق�ص. فيقول:

ئُت َبعَد الَن�ِم اأَلَقيُت �شاِعدًا ذا �شِ اإِ

ِد َي���َت���َخ���دَّ َرّي�������اَن مَل  َك���َف���ٍل  َع���ل���ى 

وقد ذكر ابن ال�شجري )�شاعدي(، مكان 

أة  )�شاع������داً(، ويبقى ال�شاع������ر يف دائرة املرا

والفرا�������ص فال يغادرها، اإمن������ا ي�شفي عليها 

مزيداً من الت�شوي������ر والعتناء باجلزئيات، 

وميّرر بع�ص املجردات التي تُعنى با�شتكمال 

أة  امل�شه������د، وبعث بع�ص احليوي������ة فيه، فامرا

كتل������ك ل بّد من رائحة طيبة تعر عنها بغري 

تعبري العني والروؤية، يقول ال�شاعر:

َدَنت ن  َواإِ َناأَتني  ن  اإِ َرّيا  َلها طيُب 

ِد امُلَمهَّ الِفرا�ِس  َف���َق  َوعَثًة  َدَن��ت 

أة اإذا بعدت عن ال�شاعر  اأي اأن ه������ذه املرا

تظل لديه منها رائح������ة طيبة تعبق باملكان، 

. وقيل  واإن اقرتبت منه، فهي لينة �شهلة امل�صِّ

هي كثرية اللحم وثرية البدن، وهذا كله فوق 

فرا�ص ممهد، اأي مفرو�ص ب�شكل جيد. وقيل 

)عبلة( مكان )وعثة(.

8-  ويف نهاي������ة املط������اف نخل�������ص اإىل 

أ�شئلة ل بّد من الوقوف عندها  ا�شتنتاجات وا

اإتاماً للفائدة، ويف ه������ذا ال�شدد ن�شري اإىل 

أة يتقاطع مع و�شف  اأن و�شف احلطيئة للمرا

ها كرامة  ال�شنفرى لها، يف اأمور عديدة، اأهمُّ

أة احلرة، والطيب الذي يفوح منها  ه������ذه املرا

أ�شياء  أ�شياء وا اأو من بيتها، وه������ذه كناية عن ا

 
ّ
ل تف������وت القارئ، اإ�شافة مل������ا فيها من رقي

ح�ش������اري، ولغة رمب������ا قلنا اإنه������ا )خمملية( 

اأي تنا�ش������ب )املجتمع املخملي( كما ن�شطلح 

الي������وم. هذا اإىل جان������ب ال�شفات اجل�شدية 

الت������ي اأمعن احلطيئ������ة يف ت�شويرها واكتفى 

ال�شنفرى ببيت واح������د فجمعها فيه. وبهذا 

ب������رز احلطيئة كفن������ان ت�شكيلي بارع يف ر�شم 

املح�شو�ش������ات، فهو اأقرب للج�شد من الروح، 

وبرع ال�شنفرى يف ر�شم املجردات، فهو اأقرب 

اإىل الروح منه اإىل اجل�شد.

ونت�شاءل: هل كان واقع ال�شنفرى الباحث 

خ������الق وما �شابه من  من والقيم والأ ع������ن الأ

مفقودات فر�شتها عليه طبيعة حياته، �شبباً 

يف تركي������زه على جوانب جم������ردة �شمت فيها 
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أة وفتنتها التي مل تاأت من خالل  اأخالقية املرا

أو نهدين اأو غري ذلك مما رّكز عليه  عين������ني ا

بع�ص ال�شع������راء الالحقني خا�شة يف الع�رش 

احلديث، وهل كان )بي������ت الق�شيدة( الذي 

ر�شاء  اأ�رشنا اإليه طارئاً على الق�شيدة، رمبا لإ

براز امل�شاعر املتخفية وراء  أو لإ أة، ا تلك امل������را

كرث اإحلاحاً يف  كرث �شمواً والأ قناع حاجاته الأ

ذاته املت�شعبة القلقة؟!!. 

ثم نت�شاءل اأي�شاً: هل كان َفْقُد احلطيئة 

للحي������اة الرغي������دة، بعد اأن توّف������ر له عن�رش 

م������ان؟. وه������ل كان������ت �شعت������ه ودمامت������ه،  الأ

وجالفت������ه، الت������ي جتل������ت يف اأهاجيه، وغري 

أ�شباب يف  ذلك من القيم املفقودة لديه، من ا

تركي������زه على قيم اجلمال اجل�شدي اأكرث من 

قيم������ه الروحية، غ������ري متجاهلني اإبداعه يف 

هذا الت�شوير؟!!.

ول باأ�ص اأخ������رياً اأن نتوقف عند مااأورده 

دي������ب ف������واز حّج������و يف اإح������دى مقالته  الأ

أيدينا،  بخ�شو�ص ق�شيدة احلطيئة التي بني ا

أة احلطيئة الت������ي و�شفها  وبخ�شو�ص ام������را

ديب حّجو:  ).. ومن  هذا الو�شف، يقول الأ

ق�شائده اجلميلة يف الغزل الق�شيدة الدالية 

التي يقول فيها:

ُح���ّرٍة ليل  اإدلج����ي على  آث����رُت  وا

املتجرِد انه  ُح�شَّ احل�شا  ه�شيم 

وق������د اأعجب به������ذه الق�شي������دة ال�شاعر 

أ�شعر  ُكثرّي َع������ّزة فقال عن احلطيئ������ة: »اإنه ا

النا�������ص«. واإن هذا الغ������زل يف الق�شيدة كان 

ل�ش������وداء زوجة احلطيئة الت������ي اأحبها وقال 

أيتها يا  حدهم متهّكم������اً: »واهلل لو را عنه������ا لأ

اب������ن اأخي ملا �رشبت املاء من يدها«. فجعلت 

�شوداء ت�شّبه وهو ي�شحك(.
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�سالمي، فقد كتب به  أنبل الفنون الب�رصية يف العامل الإ اخل������ط العربي هو ا

القراآن الكرمي، وهو لذلك فن مقد�س ل ي�ساهى.

بجدي������ة، وملتقى الكتابة العربية وفنون  يف الب������دء كان احلجاز موطًنا لالأ

القلم ومنه انطلق الفن املتولد من هذه الكتابة.

�سالمي   وبع������د ازدهار ف������ن اخلط العربي ثم انت�ساره يف اأرج������اء العامل الإ

مكان ر�سم خارطة جيو فنية حتدد مواقع الرتكاز للخطاطني،  الوا�سع، �سار بالإ

باحث وخطاط �شوري .

العمل الفني: الفنان جورج ع�شي.

❁
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ه������وؤالء �لذي������ن يخرجون بني ف������رة و�أُخرى 

بلوحات خال������دة تنطق بالعبقرية وت�ستنه�ض 

�لهمم وت�سد �لعز�ئم وكاأنهم �مل�سابيح �لدرر، 

أ�سا�سية  فهم �لذي������ن يرتكزون �إىل مرجعيات �

غري قابلة للتحدي������ث وال تهزها رياح �لعوملة 

ّمة، وماأوى �أفئدة  باعتبارها �إحدى ثو�بت �الأ

�ملبدعني من خ������ط و�سعر وهو مزيج متاآلف 

من �لتجليات �خل�سو�سية �لتي يختزنها كلما 

�زددن������ا عمقاً ودر��سًة يف �لبحث عن �أ�رس�ره 

ورو�ئع������ه ليفتح لنا بو�ب������ة ت�ست�رسف معاقل 

�لعبقرية و�ل�سماحة و�لود�عة و�جلمال.

 ويف هذه �حللقة نختزل �مل�سافة لنم�سي 

معاً مع �أحد فر�سان �لق�سب ور�ئد�ً من رّو�د 

فن �خلط، �إن������ه �خلّطاط نا�رس عبد �لعزيز 

�مليمون.

خطاط �سعودي ال ميك������ن �أن مير ��سمه 

عل������ى ذ�كرتنا �ملحلية و�لعاملي������ة �إال وتت�سكل 

�أمام������ه �حلروف و�خل������ط �لعرب������ي بتميزه 

وجمالياته، 

يعد �خلطاط و�لفّنان نا�رس عبد �لعزيز 

�مليمون و�حد�ً من �خلّطاطني �لقالئل �لذين 

يع������ّدون على �أ�سابع �لي������د �لو�حدة يف �لعامل 

�سالم������ي، حيث يعمل ب�سدق يف  �لعربي و�الإ

�س�ض �ملنهجية  �سا�سية و�الأ تطبيق �لقو�نني �الأ

بد�ع �خلط �لعربي. الإ

نا�رس �مليمون خط������اط خم�رسم نهل فن 

ب������داع اخلالد  اخل������ط العربي م������ن معني الإ

وىل الرغبة  ع�شامي التدريب، مدر�شت������ه الأ

�رشار والطموح، حت������دى ال�شعاب وذلل  والإ

الوقت.. اأدرك يف وق������ت مبكر قيمة اخلط 

العربي وقيمة التمي������ز فاأنكر الذات و�شعد 

م������ل وتدفع������ه الرغبة..  ال�شل������م يح������دوه الأ

ا�شتلهم بع������ني الفنان الواث������ق قيمة اجلمال 

م������ن خالل اإبداع اللوحة الفنية فبذل الوقت 

بداع وداوم على الكتابة حتى مع  ومار�������ص الإ

�شح املوارد و�شعوب������ة الو�شول اإىل اخلامات 

الفنية.

�شلوب  آة الت������ي تعك�������ص الأ  فه������و كامل������را

الكال�شيك������ي ال�������رشف لنمطية احلرف عر 

تقني������ة فائقة ودراية وا�شع������ة، ويوؤكد باأن كل 

أ�شاتذة له، وهذا  م�شايخ اخلط ومعلميه هم ا

الو�ش������ف اإن دلَّ على �ش������يء فاإمنا يدل على 

التوا�شع الكبري والنف�ص التّواقة وامللهمة يف 

طلب املزيد باحثاً ومبدع������اً عن اأ�رشار هذه 

بجدية العظيمة. الأ

حيث ياأخذ من املدر�شة الرتكية واملتمثل 

مدي  يف �شخ�شية خّط������اط القرن، حامد الآ

ومن املدر�شة البغدادي������ة وقدوتها اخلطاط 

ها�ش������م حمم������د البغ������دادي، وم������ن املدر�شة 

يراني������ة وفار�شه������ا اخلطاّط م������ري عماد  الإ

احل�شن������ي، كبري خطاطي ب������الد فار�ص، ومن 

�شتاذ حممد عبد القادر،  املدر�شة امل�رشية الأ
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ربع خرات  حيث يجمع من هذه املدار�ص الأ

موروثة وجت������ارب ح�شارية ومواهب فريدة، 

لذل������ك فاخلطاط نا�رش امليمون هو خال�شة 

مدار�ص وجممع خرات وح�شيلة نا�شجة من 

الرتاث وثم������رة متكاملة من ثمرات التجارب 

الفنية الرائدة.

�شت������اذ نا�رش امليمون  املتاأمل خلطوط الأ

يجده بارعاً يف تقيده بقواعد اخلط بل ملماً 

بجميع تفا�شيلها ومبدعاً يف فنونه واأدواته.

نا�رش امليمون هو نا�������رش اخلط العربي 

بهذا البلد اإذ جعل من اخلط �شفرياً لبالده.. 

أثناء م�شاركت������ه الدولية  ومتحدث������اً ر�شمي������اً ا

لثقافة وطنه.

اكت�شب خ������رة عميقة جتذرت من خالل 

م�شاركات������ه العاملي������ة، �شنع ل������ه هالة تقدير 

�شكال جتلب  واإعجاب واإب������داع ل�شتنباطه لأ

نظار بتنا�شقها وجمالها وا�شتطالة حروفها  الأ

ور�شاقتها وتداخلها مع بع�شها كجناح طائر 

أ�شماك تن�شاب  أو ر�شاقة ا يحلق يف الف�ش������اء ا

يف املاء. 

كم������ا يتمتع بتقني������ة عالي������ة يف التعامل 

املن�شب������ط مع احل������ر وال������ورق وبالتايل مع 

اأدواته اأجمع. 

فالثقاف������ة العربي������ة لها جوان������ب ب�رشية 

أ�شا�شي������ة، فالكلمة املكتوبة ت�شتدعي جمهوداً  ا

دراكه������ا وفهمه������ا، اأي اإن القراءة  ب�رشي������اً لإ

مهم������ا ح�شلت داخل �شياق ثقايف تطغى فيه 

الكلم������ة املنظومة، فهي تفرت�ص تدخل العني 

أو الكلمات املكتوبة، ل�شّيما  لتفكيك الرموز ا

اإذا كانت الن�شو�ص مر�ّشعة بخطوط عربية 

أ�شكال وحركات بديعة. ذات ا

أو ثنائية يف  فللخ������ط العربي ازدواجي������ة ا

الهدف، هدف ظاهري وهو الهدف اللغوي، 

وهدف باطني وهو الهدف الروحاين والتي 

لت احلديثة واحلوا�شيب الدقيقة  عجزت الآ

عن اإلغاء دوره������ا املهم يف العملية اجلمالية 

لبنية احلروف.

واخلط احل�ش������ن كال�شوت احل�شن يزيد 

يف احل������ق و�شوح������اً، وق������ال القلق�شندى يف 

املوازنة ب������ني اخلط واللفظ اإنهما يتقا�شمان 

ف�شيلة البيان وي�ش������رتكان فيها من حيث اإن 

لفاظ دالة على  اخل������ط دال على اللفظ، والأ

فكار، اإل اأن للفظ معنى متحرك واخلط  الأ

معن������ى �شاكن، كم������ا اأن اللفظ في������ه العذب 

�شماع، كذلك اخلط فيه  الرقيق ال�شائغ يف الأ

�شكال وال�شور. الرائق امل�شتح�شن الأ

�شتاذ اخلطاط   من هذا املنطلق و�شع الأ

نا�������رش امليم������ون ن�شب عيني������ه جمالية هذا 

الرتاث اخلالد.

ويقول اخلطاط عن م�شاركاته قائاًل: 

بتوفي������ق م������ن اهلل تعاىل ّت������ت يل عدة 

أولها : امل�شابقة الدولية  م�شاركات دولية وكان ا
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وىل يف ف������ن اخل������ط با�شتانب������ول  الأ

يف عام 1987م وق������د ح�رشت حفل 

بحاث والفنون  الفتت������اح يف مركز الأ

�شالمي������ة الذي هو مق������ر امل�شابقة  الإ

ربع يف خطوط  وت�شلمت جوائزي الأ

والديواين،  والتعلي������ق  والن�شخ  الثلث 

وكان يل �رشف اإلقاء كلمة اخلطاطني 

ول يف  الع������رب يف هذا الحتف������ال الأ

العامل.

اإىل  ُدعي������ت   1988 ع������ام  ويف 

امل�شاركة يف املهرجان العاملي يف بغداد 

�شالمّية،  للخط العربي والزخرفة الإ

العرب،  بكب������ار اخلطاطني  والتقيت 

�شالمّية  الإ ال������دول  وبع�ص خطاطي 

آرائهم وتوجيهاتهم  وقد ا�شتفدُت من ا

وح�شل������ت على جائزة م������ن جوائز املهرجان 

ف�������رشرت بها كثرياً وكان������ت م�شاركتي الثالثة 

يف امل�شابق������ة الدولية الثانية يف تركيا وفزت 

باأربع جوائز يف خط الثلث واخلط الديواين 

ج������ازة، وكانت هذه  وخ������ط املحقق وخط الإ

م������ن اأعظ������م م�شاركاتي الدولي������ة وكانت يف 

أم������ا م�شاركتي الرابعة فكانت  عام 1990 م ا

ول ل������دول  يف معر�������ص اخل������ط العرب������ي الأ

جمل�ص التعاون اخلليج������ي يف دولة الكويت، 

أنواع  وق������د �شاركت بت�شع لوح������ات يف اأغلب ا

اخلطوط، حيث اأثرت اإعجاب الكثريين من 

حمبي اخلط العربي يف الكويت ال�شقيقة.

 ويف ع������ام 1994م �شارك������ت يف امل�شابقة 

الدولية الثالثة لفن اخل������ط برتكيا وحققت 

الف������وز بجائزتني ثم ح�رشت بينايل ال�شارقة 

الدويل الثاين وح�شلت على اجلائزة الثالثة 

يف جم������ال اخلط العرب������ي بعده������ا �شاركُت 

يف م�شابق������ة ال�شهيد الثالث������ة للخط العربي 

بدولة الكويت يف ع������ام 1997وح�شلت على 

اإحدى جوائز امل�شابقة، ثم �شاركت يف معر�ص 
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اخلط الثاين لدول جمل�ص التعاون اخلليجي 

بالبحرين.

 ثالث ع�رشة جائزة ما بني دولية وعاملية 

أل������ق يف دنيا  اأحرزه������ا ه������ذا اخلط������اط املتا

احل������رف العربي وندعو اهلل تعاىل اأن يوفقه 

خرة واأن  ويرزق������ه �شعادة الدنيا وح������الوة الآ

يلهمه العزمية والق������وة وال�شر، حيث يتابع 

ب�شغ������ف يف اإقامة دورات تعليمي������ة وخا�ّشة 

يف الغرف������ة التجارية بالريا�������ص، ويف معهد 

حت�شني اخلطوط العربية بالريا�ص، وكذلك 

يف جماعة اخلط العرب������ي ال�شعودية بجدة، 

اإ�شاف������ة اإىل دورات حت�ش������ني اخلط العربي 

بن������اء بوزارة الدفاع  التي تقيمها مدار�ص الأ

بالريا�������ص، كل هذه الن�شاط������ات والفعاليات  

ينب������ت يف نفو�ص املتدرب������ني واملتعلمني نهجاً 

جيال اجلديدة التي تنظر  قومي������اً يتداوله الأ

اإىل جمالي������ة  اخلط العربي بروؤى عميقة يف 

تخزين الذاكرة بالرتاث. 

كما اإن الرئا�شة العامة لرعاية ال�شباب يف 

اململكة العربية ال�شعودية مل تق�رش يف تكرمي 

هذا اخلطاط الكبري مادّياً ومعنوياً وخا�ّشة 

مري  عندم������ا قام �شاح������ب ال�شم������و امللكي الأ

�شلطان بن فه������د بن عبد العزي������ز بتكرميه 

يف ع������ام 1998م عند ح�شول������ه على جائزة 

خط الثلث يف امل�شابق������ة الدولية الرابعة يف 

ا�شتانب������ول، اإ�شافة اإىل امل�شاع������دات املادية 

واملعنوية يف اإقامة املعار�ص ال�شخ�شية، كما 

لنن�شى دعم وت�شجيع �شاحب ال�شمو امللكي 

مري في�شل بن فهد )رحمه اهلل(. الأ

لذل������ك فعندم������ا يلتقي الق������ادة والرموز 

الهاّمة يف الدولة على حمور واحد يجتمعون 

فيه مع ع�شاق الثقاف������ة والفن والرتاث فاإن 

ذلك اللق������اء يتم جت�شي������ده بتالحم م�شرتك 

�شالة، كم������ا يعطي دفعاً  لع�شق الوط������ن والأ

يف م�ش������رية النهو�ص باملجهود التنويري العام 

والذي ي�شمل العقل وال�شلوك والذوق، وهي 

اأدوات لثالث������ة جم������الت متكاملة هي الفكر 

والأخالق والقيم اجلمالية.

اخل���ط���اط )ن���ا����رس ع��ب��د ال��ع��زي��ز 

امليم�ن( يف �شط�ر :

- من مواليد الريا�������ص باململكة العربية 

ال�شعودية 1957م

- تعلم اخلط من������ذ ال�شغر على نف�شه، 

حي������ث تط������ورت هوايته باخل������ط فاأ�شبحت 

احرتاف������اً، وذلك بالعتماد على لوحات كبار 

�شالمي. اخلطاطني يف العامل الإ

- ح�ش������ل عل������ى �شه������ادات تقدي������ر من 

خطاطني دوليني ا�شتهروا بجهودهم الدولية 

ومنه������م : �شي������د اإبراهيم )م�������رشي( وح�شن 

جلبي )تركي( وكامل البابا )لبناين(. 

- ح�شل عل������ى اثنتي ع�������رشة جائزة يف 
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vvvv -90 -87 عوام خمتلف اخلطوط العربية لأ

93- 98- 2001م.

- �ش������ارك يف املهرج������ان العامل������ي للخط 

�شالمّي������ة ببغداد �شنة  العرب������ي والزخرفة الإ

1988م 

- ح�ش������ل على اجلائ������زة الدولية الثالثة 

للخط العرب������ي يف بين������ايل ال�شارقة الدويل 

الثاين للفنون الت�شكيلية �شنة 1955م.

- فاز بجائزة تقديرية مب�شابقة ال�شهيد 

الثالثة بدولة الكويت �شنة 1997م.

- �شارك يف معار�ص دول جمل�ص التعاون 

أُقيمت يف  اخلليجية للخ������ط العربي الت������ي ا

الكويت 1992م ثم يف البحرين 1994 ثم يف 

م�شقط عام 1997م 

- �شارك بجناح للخط العربي يف كاأ�شي 

الع������امل لك������رة الق������دم 94- 1998م باأمريكا 

وفرن�شا.

- له مقتني������ات خطية يف كل من تركيا- 

مارات- الكويت- ماليزيا- قطر. الإ

ول للخط  - اأقام معر�ش������ه ال�شخ�شي الأ

العرب������ي بالريا�ص �شنة 1414ه� والثاين �شنة 

1421ه� 

- ق������ام بتعلي������م اخلط العرب������ي بالغرفة 

التجارية ال�شناعية بالريا�ص �شنة 1416ه�.

- حقق الفوز بجائزة )ال�شعفة الذهبية( 

يف املعر�������ص اخلام�ص للفن������ون بدول جمل�ص 

التعاون اخلليجي بقطر 1999م.

- يعمل حالي������اً بالرئا�شة العامة لرعاية 

ال�شباب بالريا�ص.

- ح�ش������ل عل������ى اجلائ������زة الذهبية يف 

�شالمي )اإيران  امللتقى الدويل لفن اخلط الإ

2002م(. 

- ح�شل على جائزة )ال�شعفة الذهبية( 

يف املعر�ص ال�شابع للفنون الت�شكيلية واخلط 

العرب������ي لدول- جمل�ص التعاون بالكويت عام 

2003م.

املراجع

مارات العربية املتحدة. - جملة /حروف عربية/ العدد الثاين 2001م ندوة الثقافة والعلوم، ُدبي، الإ

�صالمية،  بحاث للتاريخ والفن��ون والثقافة الإ - كتال��وج اللوح��ات الفائزة يف امل�صابقة الدولي��ة الثالثة لفن اخلط، مركز الأ

ا�صتانبول 1994م.

-  املجلة العربية، العدد / 371/  2008م امليمون وجغرافية احلرف )ملف العدد( اململكة العربية ال�صعودية.

- كتالوج اللوحات الفائزة يف امل�صابقة الدولية الرابعة لفن اخلط، امل�صدر ال�صابق نف�صه.

- جمل��ة /اأحوال املعرفة/ الع��دد ال�صابع والع�صرين/ ال�صنة ال�صابعة/ �صوال 1423ه��� دي�صمر 2002م اململكة العربية 

ال�صعودية.
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راميون  رامي.. فالآ دب الآ دب ال�رسياين كان يعرف م������ا قبل امليالد بالأ الأ

لف الثالث قبل املي������الد، ومل ي�شتطيعوا اأن ي�شكلوا اإمرباطورية 
ظه������روا منذ الأ

�شورية، وكانت  مرباطوريات الروماني������ة، والفار�شية، والآ كب������رة ذات �شاأن كالإ

رامية منق�شمة اإىل ق�شمني: ال�رسقية والغربية � فال�رسقية ت�شمل ال�رسيانية، 
الآ

أم������ا الغربية: وهي النبطي������ة، والتدمرية، وال�شامرية،  والرهاوي������ة، والبابلية، ا

آرام بن �شام ابن نوح عليه ال�شالم وذلك يف الكتاب املقد�س  رامية اإىل ا
وترجع الآ

كاتب �شوري .

العمل الفني: الفنان �شادي العي�شمي.

❁

ò

دب ال�رسياين ومراحل تطوره الأ

❁
جعدان جعدان
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رامية على   وحافظت اللغة الآ
)1(
العهد القدمي

كيانها رغم النكبات التي حلقتها حتى القرن 

�سالمي   ال�سابع امليالدي اإّبان الفتح الإ

اء  وحلّ������ت اللغة العربية حمله������ا ومن جرَّ

حداث ان������زاح ق�سم من الغربيني اإىل بابل 
الأ

يف عهد داوود امللك باألف عام قبل امليالد.. 

أم������ا ال�رشقي������ون فقد مّيم������وا وجوههم اإىل  وا

على  �سم������ال دجلة وا�ستق������روا يف الّزابني الأ

�سف������ل.. وما تزال اللهج������ات ال�رشيانية:  والأ

ال�رشقي������ة والغربية حملية ل������دى اجلماعات 

امل�سيحية القاطن������ة يف كرد�ستان وق�سباتها، 

وعلى �سف������اف اأورمية و�سف������وح جبال طور 

رامية   و�سبب اندث������ار الدويالت الآ
)2(
عبدين

�سورية الهائلة بقيادة  ا�سطدامها بالق������وة الآ

ملكها �سلمن�رش و�رشجون الثاين يف عام 721 

اء اأهوال احلرب وماآ�سيها  ق.م ونزح من جرَّ

ق�س������ٌم اإىل اخلاب������ور ومناطق ال������زاب �رشقي 

دجلة.. و�سقطت عا�سمتهم نينوى عام 612 

راميني  ثناء اأغلبية الآ ق.م وامتزج يف هذه الأ

أثرها املحكمة  بالكلدانيني، وت�سكلت عل������ى ا

رامية  الكلدانية احلديث������ة وانت�رشت اللغة الآ

يف جب������ال اأرمينية وكرد�ست������ان وتعترب مدينة 

مرباطور  رامية يف زم������ن الإ الره������ا مه������د الآ

دب   ومن روائع الأ
)3(
�سلوق�س ع������ام 304 ق.م

رامي التي �سميت ب� ملحمة )اأحيفار( اإنها 
الآ

رامية يف  اأح������داث رائعة وم�رشفة كتب������ت بالآ

�شوريني  الق������رن اخلام�������ص ق.م وكان اأكرث الآ

رامية  رامية.. وكانت الآ يتحدثون باللغ������ة الآ

�شوري وبطل امللحمة )اأحيفار(  لغة البالط الآ

هو الوزير لدى �شنحاريب ملك نينوى ثمَّ اأ�رش 

ح������دون عام 681 ق.م.. وامللحمة هذه مليئة 

مث������ال واأ�شبحت ه������ذه احلكم  باحلك������م والأ

عل������ى مر الع�شور فاكهة املجال�ص ت�رشد على 

)4(
�شماع يف املنا�شبات. الأ

داب ال�رشيانية �شورة م�رشقة  ومنحت الآ

دب ال�رشياين  لل�شعوب ما بني النهرين ف������الأ

رامية والبابلية  داب الآ هو حتول جديد يف الآ

القدمي������ة وال�شور التي تتك������رر هي ال�شور 

رامي������ة كق�شة اأحيفار  داب الآ نف�شه������ا يف الآ

أنان������ا وق�شة  أ�شاطري ا وملحم������ة كلكام�������ص وا

أ�شطورة  الراعي والفالح ومالحم اأخرى يف ا

أربيل وبابل  )ع�شت������ار( التي نالت �شهرتها يف ا

ونين������وى ومناط������ق اأخ������رى يف ب������الد ما بني 

دب ال�رشياين هذا ال�شم   واتخذ الأ
)5(

النهرين

بعد ظهور امل�شيحي������ة يف القرن التا�شع قبل 

رامي.. وملا  دب الآ ن������ه ينتمي اإىل الأ امليالد لأ

رامي������ة يف ذل������ك العهد يف بالد  انت�������رشت الآ

دب ال�رشياين.  آنذاك ب������الأ ف ا الرافدي������ن ُعرِّ

والكت������اب املقّد�������ص العهد الق������دمي نقل اإىل 

داب ال�رشيانية تت�شمن النحو  ال�رشيانية.. والآ

وال�������رشف والعلوم الجتماعي������ة والالهوت 

واملنط������ق والفل�شف������ة واحلكم������ة و�شاعرهم 
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الكبري بري�شان اأول م������ن كتب ال�شعر باللغة 

أن�شاأ مدر�ش������ة يف مدينة الرها  ال�رشياني������ة، وا

وقد ا�شتمّد الفل�شفة واملنطق من الفيل�شوف 

�شق������راط، وملع جنمه يف ب������الد ال�رشق وبالد 

الرومان واألف كتاباً �شّماه )الثابت واملتحول( 

اإىل جانب مئة وخم�ش������ني ق�شيدة عرية من 

النوع الروحاين.. يحاكي �شعره مزامري داوود 

واألف كتاب������اً اآخر �شماه )�رشائع البلدان( عن 

. ومن 
)6(

ن�شان الفرد دي������ان بحرية الإ تاأثري الأ

دب ال�رشياين يف القرن  دباء البارزين يف الأ الأ

اخلام�ص امليالدي نر�شاي الذي ولد يف عني 

دلبي قرب مدينة ده������وك يف كرد�شتان عام 

412م وعندما تعر�ش������ت املنطقة ل�شطهاد 

بغي�ص يف عهد ال�شاه به������رام اخلام�ص اأقام 

فيها ع�������رش �شنوات ث������ّم التج������اأ نر�شاي اإىل 

مدر�شة الرها تلقى حت�شيله العلمي ثم اأ�شبح 

مديراً لهذه املدر�شة على مدى ع�رشين عاماً 

أبدع نر�ش������اي يف موؤلفات جمة، �شعراً ونرثاً،  ا

أل������ف اثني ع�������رش بحراً من بح������ور ال�شعر  وا

واثني ع�رش مقطع������اً �شوتياً وق������دم تف�شرياً 

أ�شعيا وارميا  أ�شعار ا جديداً للكتاب املقد�ص وا

وداني������ال وحزقيال.. وكت������ب ثمانني ق�شيدة 

�شعرية يف �شتى املو�شوعات.. هذه الق�شائد 

ملانية والفرن�شية  التي ترجمت اإىل اللغات الأ

نكليزية من قبل نخب������ة من امل�شت�رشقني  والإ

وا�شتعمل نر�شاي يف �شع������ره الت�شابيه الفنية 

�شلوب املجازي املر�شل وال�شال�شة  وال�شور والأ

 ويف عام 637م تراجعت 
)7(

وعنا�رش الت�شويق

مراطوريت������ان الفار�شي������ة والرومانية عن  الإ

حكمهم������ا وتدهورتا يف ب������الد ال�رشق وبالد 

ما ب������ني النهرين، وفتحت ب������الد ال�رشق عن 

�شالمي  م�شاريعها اأمام طالئ������ع الزحف الإ

آنذاك من الت�شامح  دب ال�رشياين ا وا�شتفاد الأ

ديب �شهدونا �شنة 649م  أّلف الأ �شالمي وا الإ

أدب������اً رفيعاً �شامياً يف كتابه )ال�شرية الكاملة(  ا

الذي ن�رشه بول�ص بيجان يف باري�ص 1982م.. 

ميان واحلكمة والعفة  والكتاب مقالت يف الإ

واملحبة والوفاء ويَُعدُّ القرن اخلام�ص امليالدي 

دب ال�رشياين حيث  من اأزهى الع�شور يف الأ

أدب������اء اأفذاذ يف  دب بظهور ا ازدهر ه������ذا الأ

أمث������ال: بردي�ش������ان، ومار  دب ال�رشي������اين ا الأ

اأفرام، ونر�ش������اي، وماروثا امليافارقني وهذا 

خري قد كتب مالح������م ال�شهداء البطولية  الأ

يف ميادي������ن ال�������رشف والكرام������ة، وكتب عن 

الفل�شفة الالهوتية، واملناظرات العقائدية.. 

دب ال�رشياين..  ف�شاهمت فل�شفته يف اإثراء الأ

وو�ش������ع باباي الكب������ري كتاب������ه يف )الحتاد( 

وحيود يعق������وب ال�رشوجي ال������ذي �شاهم يف 

دب ال�رشياين. ازدهار الأ

وجاء القرن ال�شاد�������ص امليالدي ويحمل 

مع������ه نه�ش������ة متقدم������ة.. حي������ث ازدهرت 

الرتجم������ة يف هذا الوقت م������ن اليونانية اإىل 
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ف�شي كتاب التاريخ  ال�رشيانية فاأّلف يوحنا الأ

أّلف )�شهدونا( جملدين  الكن�شي ال�رشياين، وا

كبريين يف احلياة الكن�شية وكتب ال�شيوعياب 

راء الدخيلة،  احلديابي كتاباً يف دح�������ص الآ

وو�شع توما املرجي كتاباً يف اللغة ال�رشيانية 

ب�شبب تزاحم العربية على ال�رشيانية، وكذلك 

�شليمان امل�رشي للغر�ص ذاته وذلك يف كتابه 

)النحلة( وكت������ب خامي�������ص القرداحي وردة 

ق�شائ������ده ال�شعرية وبلغت ق�شائده خم�شمئة 

ق�شي������دة يف اأغرا�ص متنوع������ة.. واأّلف عيد 

ي�ش������وع ال�شوب������اوي كتاباً بعن������وان )فردو�ص 

عدن( يف اأغرا�������ص �شتى وعناوين متنوعة.. 

ويف القرن الثالث ع�رش امليالدي ظهر موؤرخ 

اآخر وهو مار ميخائيل ال�رشياين الذي و�شع 

مراحل التاري������خ ال�رشياين يف ثالثة جملدات 

)8(
منذ اآدم وحتى القرون الو�شطى. 

ويقول روفال يف ه������ذا ال�شدد يف كتابه 

دب ال�رشياين اأن الدرا�شات ال�رشيانية  تاريخ الأ

أوا�شط القرن ال�شاد�ص  بداأت يف اأوروبة منذ ا

ع�������رش.. ويف بداية القرن الثامن ع�رش برزت 

ن�شو�������ص �رشيانية يف الغ������رب تف�رش الكتاب 

أ�شفار العهد القدمي.. املقد�ص وا
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وجمعت كل هذه املخطوطات والن�شو�ص 

أربع ع�رشة خمطوطة وذلك  حتى بلغت مئة وا

�شا�ص يف  يف عام 1683م وغ������دت احلجر الأ

بن������اء املكتب������ة ال�رشيانية يف مكتب������ة باري�ص 

الوطني������ة.. ويف عام 1768 �ُشّي������دْت املكتبة 

ال�رشقي������ة يف اأروقة مكتب������ة الفاتيكان وذلك 

على يد يو�ش������ف ال�شمع������اين.. وق�ّشم املوؤرخ 

ول، جمموعة  )دوف������ال( كتابه اإىل ق�شمني: الأ

دباء وال�شعراء-  دبية للكّتاب والأ عمال الأ الأ

جنا�ص  غرا�ص ال�شعرية والأ والثاين، لدرا�شة الأ

دب ال�رشياين   فالأ
)9(

دب ال�رشياين دبية لالأ الأ

�شاط������ري امليثولوجية  ي�شتم������ّد مادته م������ن الأ

املوغلة يف القدم م������ن احل�شارات القدمية 

يف بالد ما بني النهرين التي ما زالت معاملها 

�شاخ�ش������ة للعي������ان منها ال������رتاث الديني يف 

احلكم������ة والفل�شفة.. ذلك ال������رتاث الرَثّ يف 

الباطنية  احلكمة والاله������وت والروحاني������ة 

حتى اجنلى ذلك الرتاث من خما�شه الع�شري 

)10(
اإىل يومنا هذا. 

دب  ويف الع�������رش العبا�ش������ي ترك لن������ا الأ

ال�رشياين مرياثاً �شخماً من الكتب الالهوتية 

نه  دبية والتاريخية لأ والفل�شفية والعلمية والأ

ازدهرت يف تلك احلقبة التاريخية الرتجمة 

جنبية اإىل اللغ������ة ال�رشيانية، 
من اللغ������ات الأ

آن������ذاك. ويف خالف������ة  أ�شه������ر املرتجم������ني ا وا

من�شور بالذات- الطبيب ال�رشياين كوركي�ص 

بن بختي�ش������وع الذي كان يتق������ن لغات عدة: 

اليوناني������ة والفار�شية والعربي������ة ف�شاًل عن 

ال�رشيانية.. ويف عه������د املاأمون ترجم يوحنا 

ب������ن ما�شويه كتاب )اقليد�ص( م������ن اليونانية 

آخ������رون يف الرتجمة  اإىل العربي������ة.. وظه������ر ا

أمث������ال: عب������د امل�شيح عب������د اهلل وا�شطيفان  ا

بن با�شيل، و�رشجي�������ص الرا�شمي ويحيى بن 

ع������دي ال�رشياين، ويَُعدُّ حنني بن ا�شحق �شيخ 

املرتجم������ني يف ع�������رشه، ورئي�������ص الفال�شفة 

طباء.. وازدهرت الرتجمة بني  واحلكماء والأ

عامي )750 � 900م( ونقلت كتب الفال�شفة 

أر�شط������و و�شقراط واأفالطون اإىل  اليونانيني ا

اللغة ال�رشيانية، وبلغت الكتب املرتجمة ثالثة 

اآلف كت������اب ت�شم �شب������ع خزائن من مكتبات 

)11(
اأوروبة.

دب ال�رشياين اإبان غزو املغول  وانحدر الأ

اإىل مرحلة النحطاط وذلك ب�شقوط بغداد 

واحت������الل ال�رشق فامتد ه������ذا النحدار من 

منت�ش������ف الق������رن الثالث ع�رش حت������ى نهاية 

الق������رن الثامن ع�������رش، حيث ع������ّم الفو�شى 

وال�شطراب واملجازر الدموية وحرق الكتب 

)12(
ورميها يف نهر دجلة. 

وبعد انتهاء احلروب املغولية وابتداء الدور 

العثماين من عام 1640- 1917م واحتاللهم 

معظم مناطق ال�������رشق واأوروبة وحتى )فينا( 

وذل������ك يف منت�ش������ف الق������رن ال�شابع ع�رش.. 
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ففي ه������ذه الفرتة التاريخية املظلمة بالن�شبة 

دب ال�رشياين  دب ال�رشياين.. انح������در الأ لالأ

دب ال�رشياين يف  اإىل احل�شي�ص.. عا�������ص الأ

انحطاط وتقهق������ر ومن مطلع القرن التا�شع 

ع�رش وحتى الق������رن الع�رشين بداأت النه�شة 

ال�رشيانية باإر�شال بعثات تب�شريية اإىل اأوروبة 

ولع������ب )الدومينيكان( دوراً ب������ارزاً يف اإحياء 

دب ال�رشي������اين من غفلت������ه الطويلة وذلك  الأ

بتاأليف الكتب وجلب اأول مطبعة اإىل املو�شل 

حي������ث طبع ثالثمئة كت������اب يف عام 1856.. 

أ�شهمت املطبعة الكلدانية يف املو�شل  وكذلك ا

بطب������ع مئة وع�رشة كت������ب.. ون�شطت احلركة 

دبية ال�رشيانية باإ�شدار جرائد وجمالت..  الأ

فاأخرج������ت جملة )زهرة بغ������داد( عام 1915 

ب  وكذك �ش������درت جملة )دار ال�ش������الم( لالأ

أن�شتا�������ص الكرمل������ي، واأ�ش������در داوود �شلبوا  ا

عام 1913 جمل������ة )الغرائب( و�شدرت جملة 

حد بول�ص عام  )الزنبق������ة( ل�شاحبها عبد الأ

.1922

واأ�ش������در رزوق عي�شى جملة )املوؤرخ( عام 

ب نوئيل اأيوب جملة )الفداء(  1932 واأ�شدر الأ

عام 1951 وهي جملة دينية تراثية.. وتعتر 

جمل������ة )بني النهرين( عام 1973 فاحتة عهد 

دب والتاريخ والثقافة ال�رشيانية  جديد يف الأ

ب جاك ا�شحق  وكان �شاح������ب امتيازه������ا الأ

ب يو�شف حبني و�شدر  ورئي�ص التحري������ر الأ

منه������ا مئة ع������دد وهي جملة �شهري������ة تراثية 

أدبي������ة تاريخية �شاه������م يف اإغنائها نخبة من  ا

دباء ال�رشيانيني وما زالت توا�شل م�شريتها  الأ

الثقافية يف بغداد.. و�شدرت جملة )الحتاد( 

دباء ال�رشيانيني ثم �شدرت جملة  من قبل الأ

الكاتب ال�رشياين عام 1986 باللغتني العربية 

وال�رشيانية وجملة )ال�شورث( عام 1975 وهي 

أدبية. جملة �شنوية ذات بحوث تاريخية ا

أكليل الورد(  اأما املجالت الدينية فمنها )ا

حد( بني عامي 1922-1902  وجملة )ن�رشة الأ

وجملة )النجم( الت������ي ا�شتمرت يف ال�شدور 

بني عامي 1928 � 1938 وا�شتاأنفت ال�شدور 

بني عام������ي 1950- 1956 وجملة النور التي 

كان ي�شدره������ا املفكر امل�شيحي اإليا�ص يوحنا 

أدبية نا�شطة   وظه������رت حركة ا
)13(

عام 1949

داب ال�رشياني������ة والعربي������ة والكوردية  يف الآ

ففي 
 )14(

أربيل دهوك وكركوك يف كرد�شتان: ا

أربيل �شدرت جملة )رديا كلدايا( عام 1999  ا

و�شاحبها بول�ص �شمع������ون ورئي�ص حتريرها 

د. �شم������ري خ������وراين ويف ده������وك )ال�ش������وت 

الكلداين( عام 1997 و�شاحبها عبد الواحد 

اأفرام وت�شدر باللغت������ني العربية وال�رشيانية 

وفيه������ا مق������الت باللغة الكردي������ة.. واأما يف 

جمال الق�شة الق�شرية فازدهرت يف كركوك 
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ع������ام 1957 وكما اأ�شدر توم������ا اأودو مطران 

اأورمية )مائة حكاية( باأ�شلوب �شعري جميل 

ول مرة يف اأورمي������ة ثم طبعت يف  ظه������رت لأ

مطبع������ة كلكام�������ص يف طهران ع������ام 1956 

أدبية رائعة ي�شاهم  وت�شه������د كرد�شتان نه�شة ا

أدباء اأكفاء بارزون مثل �رشكون بول�ص  فيه������ا ا

وجان دمو وغريهما.

دب ال�رشياين يف  وم������ا ت������زال م�ش������رية الأ

)15(
ت�شاعد وازدهار.
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وغاريتية بح�سب كركجيان)1(، منوذجًا( �سطورة الأ )درا�سة للأ

ع������ر املنقبون يف اأوغاري������ت القدمية على اآالف الن�صو�������ص املدونة على 

أ�صخا�ص  ألواح طينية يف املعابد والق�رص امللكي، كما ويف البيوت التي �صكنها ا ا

وغاريتية  كادية واالأ رفيعو املنا�صب. وقد دّونت هذه الن�صو�ص ب�صبع لغات )االأ

املحلية وال�صومرية واحلثية واحلورية واللوفية والقرب�صية وامل�رصية( وفق خم�ص 

بجدية، والهريوغليفية  منظومات كتابة )امل�صمارية املقطعي������ة، وامل�صمارية االأ

كاتب وباحث �شوري .

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

له »موت«  الإ

وغاريتي رباب الأ يف جممع الأ

❁
مو�سى ديب اخلوري
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امل�رصي������ة اأو احلثية، والقرب�صي������ة املينوية(. 

وجند بينها اأول نظ������ام اأبجدي للكتابة وهو 

مكون من 30 حرفاً مدوناً برموز م�صمارية، 

بجدية التي  وهو نظام مدون وفق ترتيب الأ

ا�صتمرت فيما بعد ب�صكلها الفينيقي اخلطي 

بجدية  )حي������ث ا�صتق������ت منه������ا الكتاب������ة الأ

اليونانية ثم الالتينية لحق������اً(. والن�صو�ص 

أو قوائم  متنوعة ج������داً وترتاوح بني عق������ود ا

أو م������دن، اإلخ، وتعال������ج الن�صاط  أ�صخا�������ص ا ا

والدويل.  الداخلي  والقت�ص������ادي  ال�صيا�صي 

وتقدم لنا ن�صو�ص اأخرى الن�صاطات الفكرية 

بجدية،..(  )قوامي�������ص، تعلي������م الكتاب������ة والأ

لهة،  �صاطري، قوائم الآ والدينية )ق�ص�������ص الأ

ال�صعائر، املمار�صات ال�صحرية،..(.

اإن درا�صة ه������ذه الن�صو�ص تعد من اأهم 

الدرا�صات الت������ي ين�صب عليها جهد العلماء 

م������ن اأجل فهم تاريخ املنطقة على امل�صتويات 

�صطورية  كافة. وتعد الن�صو�ص ال�صعائرية والأ

والدينية بالتايل من اأهم الوثائق التي تك�صف 

عن بع�ص اجلوان������ب الفكرية والدينية التي 

وغاريتيني يف حياتهم اليومية.  كانت توجه الأ

لكن درا�صة ه������ذه الن�صو�ص بالذات تتطلب 

مزيداً من التعمق واملقارنة ملحاولة ا�صتنباط 

طرق التفكري نف�صها، و�ص������رب البنية الفكرية 

لف الثاين قبل  ل�صعوب املنطق������ة يف نهاية الأ

امليالد. ولهذا �صوف نحاول اأن ن�صلط ال�صوء 

يف هذه املقالة عل������ى اإحدى الدرا�شات التي 

تناولت جانب������اً من البني������ة الفكرية املتمثلة 

وغاريتية، قام باإعدادها لوريك  �شطورة الأ بالأ

كركجيان كاأطروح������ة لنيل �شهادة الدكتوراة، 

وهي درا�ش������ة ارتكزت على منه������ج التحليل 

الذي و�شعه ماك�ص وير )1864 � 1954(. 

اإن املبادئ الرئي�شية الثالثة التي اهتم بها 

ماك�ص وير يف عمله يف جمال علم الجتماع 

ف������كار الدينية  الدين������ي هي: م������دى تاأثري الأ

على الن�شاط������ات القت�شادي������ة، والعالقات 

فكار الدينية،  بني الرتاتبي������ة الجتماعية والأ

وال�شمات النوعي������ة للح�شارة الغربية. وكان 

هدفه هو اإيجاد تف�شري ملختلف التطورات يف 

الثقاف������ات الغربية وال�رشقية. وقد تو�شل يف 

فكار الدينية )امل�شيحية  نهاية عمله اإىل اأن الأ

ب�شكل عام والروت�شتانتية ب�شكل خا�ص( كان 

لها تاأثري كبري على تطور النظام القت�شادي 

الغرب������ي )يف اأوروبة واأمري������كا(، لكنه لحظ 

�شباب الوحيدة للتطور.  أنها مل تكن ت�شكل الأ ا

خ������رى الت������ي لحظها  وكان������ت العوام������ل الأ

وير ه������ي عقالنية البح������ث العلمي، اإ�شافة 

اإىل تق������دم الريا�شي������ات والتعلي������م اجلامعي 

والقانون والفكر ال�شناعي. وهو يخل�ص يف 

النهاية اإىل اأن عل������م اجتماع الديانات يجب 

�شا�شية  اأن يق������ود اإىل فهم اأف�شل للجوانب الأ

يف احل�ش������ارة الغربي������ة. وبع������د ماك�ص وير 
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مت تطبي������ق منهجه عل������ى التاريخ الديني يف 

ح�شارات عديدة. وكان������ت درا�شة كركجيان 

اإحدى هذه الدرا�شات التي طبقت التحيليل 

وغاريتية.  �شطورة الأ الويري على الأ

وغاريتية  �شاط������ري باللغ������ة الأ توؤ�ش�������ص الأ

لف  م������ا يع������رف بالديان������ة الكنعاني������ة يف الأ

لهة ت�شكل  الث������اين قبل امليالد. فمغامرات الآ

ملعتق������دات وممار�شات  �شطورية  الأ القاعدة 

أقله  النا�������ص الدينية يف ذلك الوق������ت، هذا ا

أو�شاط عدد  بالن�شبة للراأي ال�شائد حتى يف ا

كبري م������ن العلماء املخت�ش������ني. وتدعم هذه 

�شاطري  �شاط������ري وتوؤيده������ا، كما تف�������رش الأ الأ

باملقابل، مقاربات كثرية مع الت�شوير النحتي 

أو الرمزي املعا�������رش للن�شو�ص، ومثال ذلك  ا

أو الت�شكيالت  املنحوتات املعدنية واحلجرية، ا

أو  من الطني امل�ش������وي، والنقو�������ص الدقيقة ا

له  نية اإلخ. وي�شغل الإ
الزخارف امللونة على الآ

بع������ل يف هذه التمثيالت كافة، كما يف جممع 

على اإ�شافة  وغاريتي املرتب������ة الأ رباب الأ الأ

أو اإيل(  خرى الكرى، وبينها اإل )ا لهة الأ اإىل الآ

لهة عنات اأخت بعل،  خالق املخلوق������ات، والإ

له موت، اإله املوت، وكوثر وكا�شي�ص اإلها  والإ

العم������ارة وال�شناعات التعدينية الذي ي�شكن 

يف كري������ت، ودجن اإله الغ������الل، واإله �شورية 

الداخلية، وحورون الذي يحمي من الثعابني، 

أي�ش������اً.. والدين مرتبط  آله������ة اأخرى كثرية ا وا

ب�شكل وثيق بجغرافية املنطقة، حيث ترتَجم 

له بعل،  الوقائع املناخية والبيئية اإىل موت الإ

اإل������ه العا�شفة والنب������ات، ليعود فيولد يف كل 

مطار، مما يبعث الغنى  خريف مع ع������ودة الأ

الزراعي للمملكة.. 

له موت مكانة  م������ن جهة اأخرى، يحتل الإ

وغاريتي. فهو  رب������اب الأ خا�شة يف جممع الأ

له الذي  له بعل، وه������و يف احلقيقة الإ ند الإ

�شط������ورة ودورة الطبيعة.  تكتم������ل به دورة الأ

أنه بذلك ي�شكل  وتبني لنا درا�ش������ة كركجيان ا

وغاريتي  أ�شا�شية يف تراتبية املجتمع الأ حلقة ا

أ�شاطريه ومعتقداته البنى  ال������ذي ي�شتمد من ا

�شا�شية لتطوره الجتماعي والقت�شادي.  الأ

فيم������ا يلي اأقدم منوذجاً من اأحد مقاطع 

له موت. ويف  أ�شط������ورة البعل و�رشاعه مع الإ ا

ل������ه موت على  ه������ذا الن�ص جن������د اإجابة الإ

أو  له بعل بقتله ا ر�شويل بعل، وتهديد موت لالإ

ابتالعه. وقد �ش������اع من الن�ص اجلزء الذي 

ي�شتمل على جواب م������وت على ر�شويل بعل. 

أ اللوح 5 و�شط خطاب. ول بد لنا لكي  ويبدا

ول من جواب  نفهمه من افرتا�ص اأن اجلزء الأ

م������وت اإىل بعل كان موج������وداً يف نهاية اللوح 

رق������م 4، فلم يبق من اجل������واب �شوى الق�شم 

الثاين منه يف بداية الل������وح رقم 5. وحل�شن 

احلظ، فاإن الر�شول������ني يعيدان اأمام بعل يف 

مطل������ع هذا اللوح ما كان موت قد قاله لهما 
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ليو�شالن������ه اإىل بعل. وهذا يعني اأن 

لدينا جواب موت كاماًل. 

ونالح������ظ اأن م������وت ل يزخرف 

أ بو�ش������ف �شهيته  كلمات������ه. فهو يبدا

الوا�شع������ة جتاه الب�������رش )»الرتاب«(. 

وه������ي �شهية يقارنها من جهة اأخرى 

أ�شماك  �شود يف البوادي وا ب�شهية الأ

القر�������ص يف البحر. ث������م ي�شخر من 

أر�شلها له بعل وينهي  الدعوة الت������ي ا

أن������ه �شيقتل بعل  بتهدي������د. ويق������رر ا

)حرفياً يبتلعه(. 

فعى  وبينما اأنت ت�رسب ُلَت، الأ

الهاربة

)و( ت�شحق احلية املن�شلة، 

الباغية ذات الروؤو�س ال�شبعة

)واإذا( تلهب ال�شم�ات ومتطرها 

)ت�شعفها( )هكذا يف ( بطن� )�ي(

�ش�ف اأ�شحقك، واألتهم قطع� )�ك(

املتناثرة، واأ�رسخ ق�تك؛ فتنزل

له،  يف حلق م�ت الإ

يف �شدق امل�شطفى عند اإل، بطل�)�ه(. 

لهان ومل يت�قفا، وعندها فم�شى الإ

ت�جها اإىل بعل

)نح�( مرتفعات �شف�ن وقال

له رغ: »ر�شالة الإ غن واأُ

م�ت، خطاب من �شفّي اإل

�ش�د وبطل� )�ه(: �شهيتي هي �شهية الأ

يف الربية، اأو �شهية قر�س

يف البحر، اأو هي اأي�شًا احل��شة التي جتتذب

العج�ل الربية، اأو النبع )الذي يجذب( 

الغزلن. 

آكل اإذا كانت رغبتي حقًا اأن ا
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ترابًا، فيقينًا بيدي الثنتني

�ش�ف اأبتلعه، واإذا اأجزائ� )�ي( ال�شبعة

كانت يف الكاأ�س، اأو اإن نهرًا ميزج كاأ�ش�)�ي(. 

ن بعل )يف ال�اقع( قد دعاين مع لأ

اإخ�تي، وا�شتدعاين حدد مع اأهلي. 

لكي اآكل طعامًا مع اإخ�تي

ولكي اأ�رسب خمرًا مع اأهلي. 

هل ن�شيت يا بعل )..( اأنني ل بّد طاعنك

 )..( كما �رسبت

فعى الهار(بة، )وكما( �شحقت  )لت الأ

 )احلية املن�شلة(، الباغية

 )ذات الروؤو�س ال�شبعة(، )فكما( تلهب

 )ومتطر ال�شم�ات(. �ش�)�اأ�شحقك يف بطن�)�ي((

آكل اأجزاءك(  )وا

 )املتناثرة، واأزعزع ق�تك. األ اهبط(

له م�ت، اإىل هاوية(  )اإىل اأغ�ار الإ

�شفّي اإل، وبطل�)�ه((«. 

 اأن موت 
)2(

يف اأطروحته، يعتر كركجيان

هو رئي�������ص اأ�رشة متوارث������ة يتطابق تنظيمها 

خرى  لهة الأ البنيوي والت�شوري مع تنظيم الآ

وغاريت������ي. وبالنتيجة، فال بد  يف املجمع الأ

من اعتباره مث������ل اإله خمتلف تاماً اأكان من 

خرين.  لهة الآ جه������ة الب�رش اأو من ط������رف الآ

وقد ا�شتعان املوؤلف لره������ان هذه الفر�شية 

 ،Max	Weber مبنهج ومقاربة ماك�ص وير

�������رشة املتوارثة كاأ�شا�ص  وحتديداً منوذجه لالأ

للتحلي������ل. غ������ري اأن كل حماول������ة يف املنظور 

الوي������ري لفهم ظاهرة ديني������ة )من اخلارج( 

يجب اأن تاأخ������ذ بالعتبار املعامالت املادية، 

واملو�شوعية كما واملعامالت املثالية والذاتية، 

املتعلقة باخلرة الدينية. فكان ل بد يف حالة 

»موت«، م������ن حتديد العوام������ل الجتماعية 

� القت�شادي������ة الت������ي كانت ق������د اأثرت على 

الت�شور الوليد للموت يف اأوغاريت. 

لهذا عالج كركجيان هذا الرهان بتق�شيم 

ول  أربعة ف�شول. يف الف�شل الأ اأُطروحته اإىل ا

عال������ج خمتلف تف�ش������ريات دورة بعل، خا�شة 

تل������ك التي طرحت يف اإط������ار تاريخي وكوين 

وف�شلي. واأعط������ى اأهمية خا�ش������ة للتف�شري 

الف�شلي مبا هي ت�شود يف �رشاع بعل � موت. 

ومع اأن املوؤلف يوافق هذا التف�شري من حيث 

اأن للبيئة اجليوفيزيائي������ة تاأثرياً على ت�شور 

لهي، لكنه راأى اأن دورها كان قا�رشاً  العامل الإ

له������ة يف دورة بعل.  ج������داً يف تف�شري اأدوار الآ

فدورة الف�شول ل تك�شف �شوى جانب واحد 

أ�شطورة البعل؛ فه������ي بالتايل تندرج يف  م������ن ا

أو البعد.  اإطار القراءات وحيدة الجتاه ا

ول  ويف اجل������زء الث������اين من الف�ش������ل الأ

تن������اول املوؤل������ف خمتل������ف النم������اذج النظرية 

وغاريتي.  املطبق������ة على درا�شة املجتم������ع الأ

وغاريتيني  فناق�������ص القت�شاد واملجتم������ع الأ

تبعاً للنماذج املقرتح������ة. وتو�شل املوؤلف اإىل 
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اأن اعتب������ار املعامالت املادي������ة فقط )اأمناط 

نت������اج( يف التحليل يجعل الباحثني �شجناء  الإ

لت�شوراته������م اخلا�شة. والتمييز احلاد الذي 

يط������رح هنا بني القطاعني العام واخلا�ص ل 

ثارية والن�شية  أب������داً مع املعطيات الآ يتوافق ا

وغاريتية املختلفة.  ل بل ومع املهارات الأ

ففي اأوغاريت كما يف املنطقة عموماً كان 

املجتمع يتميز بروابط تقليدية، تنطبع بطابع 

�شخ�ش������ي قوي حيث ل م������كان فيها للتمييز 

ب�شهول������ة ب������ني القطاعني الع������ام واخلا�ص. 

 Schloen للمجتمع 
)3(

ووفقاً لدرا�شة �شلوين

وغاريت������ي فاإنه جمتمع منظ������م وفقاً لبنية  الأ

�رشة املتوارثة، وهو منوذج ويري منوذجي.  الأ

وه������ذا النمط من املجتمع يعطي اأهمية اأكر 

طار الثق������ايف ب�شبب اهتمام������ه بالت�شور  لالإ

الولدي للواقع. ووفقاً له������ذا النموذج، فاإن 

ب والبن، وال�شيد والعبد،  العالق������ات بني الأ

بوية املتوارثة هي التي  �رشة الأ ال�شائدة يف الأ

ت�شيغ وت�شكل التبادلت على امل�شتويات كافة، 

حيث اأن »اخلا�������ص« ينمذج وي�شمل »العام«. 

�رشة ال�شخ�شية  أو الأ فاململكة كلها هي البيت ا

للحاكم حيث تن�شاأ �شلطته من منط ال�شلطة 

الت������ي ميار�شها اأب على ابن������ه. وبدوره يكون 

كل فرد هو وال������د � حاكم اأ�رشته � بيته الذي 

������م ت�شورياً وبنيوياً ب�شكل مطابق للنظام  ينظَّ

امللكي. وحدها امل�شاحة تختلف وفقاً للرثوة 

ال�شخ�شي������ة. اإنه يف الواقع بن������اء اجتماعي 

�رش- البيوت،  هرمي حيث تندرج اأ�شغ������ر الأ

كر. وبغياب بنية حتتية  �رشة الكبرية الأ يف الأ

منا�شبة، فاإن الق�رش يحفظ بالتايل �شيطرته 

من خ������الل العالقات ال�شخ�شي������ة الزوجية. 

أن������ه بعك�ص من������وذج القطاعني،  والنتيج������ة ا

العام واخلا�ص، ف������اإن التف�شري الويري يبدو 

اأكرث توافقاً مع الواق������ع الجتماعي الثقايف 

وغاريتية  للمنطقة وم������ع املمار�شة العملية الأ

يف احلياة اليومية. 

قاد ذلك اإىل ترير خيار النموذج النظري 

الويري وحتديد املعام������الت املادية )البيئة 

دارك الولدي عر  والقت�شاد( واملثالية )الإ

البني������ة الجتماعية( القابل������ني للتاأثري على 

وغاريتي. وعلى �شوء  لهي الأ ت�شكيل العامل الإ

النتائ������ج الت������ي مت التو�شل اإليه������ا ن�شل اإىل 

ال�شتنتاجات التالية: 

اأولً، �شاعدت الظ������روف اجليوفيزيائية 

الزراعة املروية حي������ث كان للمطر دور هام 

فيها. وبالتايل فاإن �شيادة بعل، اإله العا�شفة، 

ترتبط مبا�رشة بال������دور احليوي الذي تلعبه 

مط������ار يف الزراعة. وباملثل، فاإن م�شاهمة  الأ

ر�شية يف توفري املياه يف اأوغاريت  الينابيع الأ

ر�شية،  تف�رش اأهمية عن������ات، اإلهة الينابيع الأ

�شباب الت������ي جعلتها تتحالف مع  ويو�شح الأ

البع������ل. وحاول املوؤلف بعد ذلك الك�شف عن 
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وجود دلئ������ل م�شابهة يف ت�شكي������ل �شخ�شية 

»موت«. 

أثر البنية  ثاني������اً، كان ل بد من تف�ش������ري ا

لهي وفقاً ملعايري  الجتماعية على الع������امل الإ

�������رشي. فكان ل ب������د بالتايل من  التنظيم الأ

التحق������ق من وج������ود مثل ه������ذا التاأثري على 

وغاريتي عموماً  رب������اب الأ ت�شكي������ل جممع الأ

ل������ه »موت« خ�شو�ش������اً. وكان لبد  وعلى الإ

لهية  �رش الإ بالتايل من معرفة ما اإذا كانت الأ

منظم������ة بطريق������ة م�شابهة عل������ى امل�شتويني 

له  أ�������رشة الإ البني������وي والت�ش������وري مبا فيها ا

موت. 

له  ولكن قبل مبا�رشة املناق�شة املتعلقة بالإ

موت، ق������ام املوؤلف بتق������دمي الن�شو�ص التي 

ل الباحث يف  ارتك������ز عليها البحث. وقد ف�شّ

له موت،  حلقة البعل املقاط������ع املرتبطة بالإ

وهي KTU م������ن 1.4 اإىل 6. وقدم بالتايل 

نقداً ن�شياً للمقاطع املدرو�شة، بهدف اإي�شاح 

الغمو�������ص يف الن�شو�������ص. ومل تك������ن القراءة 

املقدمة موؤكدة دائماً، ب�شبب قدم الن�ص من 

أة. وكما يف كل الن�شو�ص  جهة، وحالته املجزا

دن������ى الق������دمي ي������وؤدي غياب  يف ال�������رشق الأ

الت�شويت اإىل اإمكانية قراءة متعددة للمعنى 

حيث يختلف معن������ى اللفظة ح�شب احلرف 

ال�شوتي املدخل عليها من قبل املف�رشين. 

وكان������ت امل�شكلة الثاني������ة التي اعرت�شت 

الباحثني اإ�شافة اإىل ق������راءة الن�شو�ص، هي 

أو ب�شكل  ترتيب ال�شفحات اإن �شح التعبري، ا

لواح الطينية التي دونت عليها  اآخر ترتيب الأ

�شطورة، حيث مل يك������ن ثمة اأي  ن�شو�������ص الأ

لواح.  أو ترتيب هذه الأ نظام لرتقيم ا

يف الف�ش������ل الثال������ث عم������ل املوؤلف على 

حتليل املفردات امل�شتخدمة لو�شف مظاهر 

واأعمال »موت« لكي ي�شتنتج منها جمموعات 

»مو�شوعي������ة« يتطور كل منه������ا حول وظيفة 

له. وب�شكل  معينة اأو مظهر خا�ص به������ذا الإ

ع������ام، ميكن تلخي�ص نتائ������ج هذا البحث يف 

ول يتعلق باألقاب  ثالث������ة موا�شيع رئي�شية. الأ

له موت، اإله امل������وت. فهي تعطيه مظهراً  الإ

اإيجابياً وجتعله مثل حمارب تعادل قوته قوة 

خ�شمه بع������ل. اإنها عبارة عن ا�شرتاتيجية ل 

أيامن������ا هذه يف تجيد  ت������زال موجودة حتى ا

اخل�ش������م بحيث يك������ون الن�������رش عليه الذي 

يحقق������ه البط������ل ن�������رشاً جمي������داً وعظيماً. 

وبالنتيج������ة، ف������اإن التعار�ش������ات القائمة بني 

لهية املرتبطة  يجابية وال�شمة الإ لق������اب الإ الأ

باإله مثل موت لي�شت اإل تعار�شات ظاهرية، 

لقاب اإىل  ل ب������ل و�رشورية. اإذ تهدف هذه الأ

له العا�شفة.  تقدميه كاإله نّد لإ

فيما يتعلق بوظائف موت، وخا�شة اإدارة 

موات، ف������اإن العالق������ة املت�شمنة  مملك������ة الأ

ألوه������ة ال�شم�ص، �شب�ص،  القائم������ة بينه وبني ا

همية. اإن واق������ع اأن العبادة  تبدو فائق������ة الأ

اجلنائزي������ة يف اأوغاريت كان������ت موجهة اإىل 
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لوهة  �شب�������ص يدفعنا لال�شتنت������اج، اأولً، اأن الأ

ر�شي،  تقيم �شالت مبا�رشة مع العامل حتت الأ

وهي �شالت تدعم ب�شبب طبيعتها ال�شم�شية. 

ثانياً، ف������اإن ذلك يحل لغ������ز غياب موت من 

�شاحي، طامل������ا اأن �شب�ص هو الذي  قوائم الأ

يهت������م باإدارة العب������ادة. اإن مثل هذه التق�شيم 

للمه������ام يتواف������ق يف الواق������ع م������ع الطبيعة 

لهني  لوهتني. فاأحد الإ اخلا�شة بكل م������ن الأ

يقيم حرفياً من خالل م�شاره اليومي ج�رشاً 

موات، وبالنتيجة فاإنه  حياء والأ بني عوامل الأ

ميثل اجلان������ب القابل للو�ش������ول اإليه، ل بل 

والقابل ل�شبطه م������ن املوت، ومن هنا كانت 

خر فكان  أم������ا الآ أت������ي با�شمه. ا �شاح������ي تا الأ

باملقابل، بطبيعته احليوانية املتوح�شة فكان 

يظل غري قاب������ل للرتوي�ص ومن هنا ا�شتحالة 

أية عب������ادة اأو طق�������ص يه������دف اإىل �شبطه.  ا

بالنتيج������ة، اإذا مل يكن ا�شم موت مت�شمناً يف 

�شاحي، فذلك لي�ص فقط  قائمة ال�شعائر والأ

نه ميثل  ألوهة خمتلفة تاماً، بل لأ نه لي�ص ا لأ

حقيق������ة ل ميكن جتنبها ول جتاوزها بحيث 

ل ميكن اأن يغريها �شيء. 

كنا �شرنغ������ب باإيجاد �شالت بني الوقائع 

وغاريت وال�شمات اخلا�شة  اجليوفيزيائية لأ

مب������وت، من خالل بع�ص مظاهره. لكن ذلك 

قل من خالل  لي�������ص ما و�شلنا اإلي������ه، على الأ

دورة البع������ل. وقد ا�شتطاع بع�ص املوؤلفني اأن 

أو البذار، ب�شبب  يطابق������وا موت مع احلبوب ا

م������ا يعانيه على يدي عنات. فقد قامت هذه 

خ������رية بجر�شه وطحن������ه وحرقه ونرثه يف  الأ

البوادي. لك������ن على عك�ص ه������وؤلء الكتاب، 

مر يتعلق مبطابقة موت  فاإننا ل نعتقد اأن الأ

احلب������وب املح�شودة حديث������اً. فاملقطع ي�شري 

اإىل امل�شري الذي �شرنم������ي به عدّواً نريد اأن 

ن�شحق������ه وندم������ره تاماً. وم������ن جهة اأخرى 

يقوم بع������ل يف iv.1.2 KTU.28-31 بنرث 

بقايا ج�شم ع������دوه مي بعد انت�ش������اره عليه. 

وبالنتيجة، فاإن تف�ش������ري هذا املقطع يتوافق 

اأكرث مع مفردات العقاب املقررة على العدو 

أك������رث من كونها  امله������زوم وبالت������ايل مع موت ا

تتطابق مع حبوب احل�شاد. وهكذا فاإننا ل 

جن������د على امتداد املقاطع املتعلقة مبوت يف 

أية اإ�شارة ملظه������ر حمتمل مرتبط  دورة بع������ل ا

أندريه كاكو، فاإذا  باخل�شوبة. وكما يالحظ ا

كان م������وت ميثل الب������ذار اأو حبوب احل�شاد 

ويلع������ب بالتايل دوراً اإيجابي������اً يف الن�شو�ص، 

رجح بعبادة هو  فاإنه �شيكون خم�ش�شاً على الأ

أي�شاً ترافقها طقو�ص واأ�شاحي. فاإذا مل يكن  ا

مذكوراً يف الن�شو�������ص والقوائم ال�شعائرية، 

نه كان مدركاً فق������ط ومت�شوراً يف  فذل������ك لأ

اإطار املوت ولي�ص احلياة. 

وثمة �شبب لنق�ص املركبات اجليوفيزيائية 

والزراعية من �شفات موت. ويكمن اجلواب 

كما يقول كركجيان يف ال�رشوط الجتماعية 

ال�شائ������دة يف اأوغاري������ت. فه������و يرتك������ز على 

القت�شادي������ة   � الجتماعي������ة  ال�������رشوط  اأن 

لهي. ولهذا  تنعك�������ص وتظهر على امل�شتوى الإ
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بال�شبط كان كركجيان ق������د اختار منوذجاً 

نظرياً قادراً عل������ى اإبراز هذا التفاعل. لكن 

يج������ب اأن نت�شاءل هن������ا بالطبع ع������ن قيمة 

مث������ل هذا النموذج يف اإب������راز حقيقة مل يوؤثر 

فيها املنهج املطب������ق؟ ويعرتف كركجيان هنا 

أث������راً نظرياً، مبعنى اأن  اأن هذا التاأثري لي�ص ا

آلياً  ر�ص ينعك�ص ا لي�ص كل ما يحدث على الأ

على الديان������ة. فثمة انزياح زمني هام تزيده 

ال�شمة التقليدية للمجال الديني. فكما يقول 

وي������ر، يعار�ص الدين اأي جت������دد. ويف حالة 

لهة يكون ذلك �شحيحاً  الديانات املتعددة الآ

نه بغياب امليل العقالين تظل هذه  تام������اً، لأ

الديانات حبي�شة الروح التقليدية »املنمذجة« 

حيان( بوا�شطة ال�شحر. ولهذا  )يف غالب الأ

على �شبيل املثال كان الواقع الزراعي موؤثراً 

لوهة الرئي�شية يف دورة  جداً ب�شمة البعل، الأ

أن������ه يف فرتة كتابة  البع������ل، عل������ى الرغم من ا

�شطوري������ة كانت جمالت اأخرى  الروايات الأ

وغاريتي يف اأوج انطالقها،  من القت�شاد الأ

وخا�شة التجارة. وي������رى كركجيان اأن بذور 

هذا الواقع اجلديد الجتماعي القت�شادي 

لهي،  كانت قد ب������داأت تنت�ص على امل�شتوى الإ

له  كما يعك�������ص ذلك عل������ى �شبيل املث������ال الإ

احل������ريف كوث������ر اإ خ�شي�������ص. فق������د اأدى بناء 

مقره املزدوج وال�شلفي اإىل �شدى وجناح يف 

جتارة املعادن بني م�رش واحلو�ص املتو�شطي 

واأوغاريت. وباملثل، فاإن ال�شبب الذي ل ت�شح 

فيه املركبات الزراعية يف و�شف موت هو اأن 

الزراعة مل تع������د امل�شدر الرئي�شي للعائدات. 

ولهذا كانت الهتمامات الزراعية مت�شمنة 

حوال يف �شم������ات موت، الذي  يف اأف�ش������ل الأ

حرى التخ�ش�ص باملهام التي  كان يعك�ص بالأ

وغاريت������ي عموماً ويف  تفع������ل يف املجتمع الأ

الو�شط املديني ب�شكل خا�ص. وكان املواطن 

الذي ميلك بيتاً موروثاً مع قطعة اأر�ص توؤمن 

له كمية من الغ������ذاء ال�رشوري لبقائه ميلك 

اأي�شاً م�ش������ادر اأخرى للعائدات. فكان منهم 

أو تاجر اأو حريف  م������ن هو موظف يف الق�رش ا

بينم������ا كان غريهم من جامع������ي ال�رشائب. 

أم������ا موت، فكان يجمع احلي������وات الب�رشية.  ا

وبغياب ال�شم������ات الزراعية ح�رشاً فيه، فاإن 

لهية تقع بالتايل  املفتاح لفهم �شورة موت الإ

يف مركباته الجتماعية. 

ألقابه و�شماته ووظائفه عمل  بعد درا�شة ا

كركجيان على مناق�ش������ة الو�شع الجتماعي 

وغاريتي  ال�شيا�شي ملوت يف قل������ب املجمع الأ

رباب، وهو و�ش������ع كان يعك�ص يف النهاية  لالأ

الت�ش������ور ال������ولدي للموت. ووفق������اً للنموذج 

لهة  الويري فاإن البيت ال�شخ�شي لكل من الآ

وغاريتي يجب اأن يكون منظماً  يف املجمع الأ

خرى على امل�شتويني  ب�شكل مطابق للبيوت الأ

الت�شوري والبنيوي، مبا يف ذلك بيت موت. 

وق������د ا�شتنت������ج يف النهاي������ة اأن البيت مل يكن 

لوهة  دائم������اً يبنى عل������ى موروث �شلف������ي لالأ

الت������ي كانت غالب������اً ما حتد بجب������ل اأو عدة 

لهي  جبال. ومن جه������ة اأخرى فاإن امل�شكن الإ
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أو الربة  ومو�شعه كانا يعك�شان �شمات الرب ا

اخلا�شة باملكان. ومن جهة اأخرى، فقد بني 

ألفاظ من  أنه كانت تت������م ا�شتعارة ا كركجيان ا

التنظي������م العائلي من اأج������ل تتني العالقات 

لهية. ومثال  ال�شيا�شية و�رشعنة ال�شلطات الإ

أب� )�وك / �وه / �ي(«  ذلك العبارة »الثور اإل، ا

يعطي ال�رشعية لل�شخ�ص املعني خالل تتويج 

مي، فيعلنه اإل ملكاً بت�شميته ابناً له. وباملثل، 

لية  فاإن لقب »حمبوب اإل« هو ت�شوير اآخر لآ

هذه ال�رشعنة. ويف الواقع، فلي�ص اأف�شل من 

ت�شمية �شخ�ص باملحبوب من اأجل دعمه. 

لهية  �������رشة الإ بع������د حتدي������د ثواب������ت الأ

التنظي������م  اأن  ب������ني كركجي������ان  وركائزه������ا، 

وغاريتي  رباب الأ ال�شيا�شي يف قلب جممع الأ

أو  أو البيت ال�شلفي ا �رشة ا قائم على تنظيم الأ

الوراثي. فهو ي�شتع������ري م�شطلحات وعادات 

ممي������زة للتمثي������ل العائلي من اأج������ل تدعيم 

وتت������ني و�رشعن������ة التبادلت عل������ى امل�شتوى 

أنه مل  ال�شيا�ش������ي. ومن هنا ي�������رش كركجيان ا

يكن من املمكن درا�شة جممع مبعزل عن فهم 

ب������وي والوراثي. ومل يكن  املجتمع العائلي، الأ

م������ن املمكن بالن�شبة ل������ه درا�شة موت مبعزل 

له������ي ككل، اإذ تقود مثل هذه  طار الإ ع������ن الإ

أو التميي������ز اإىل ف�شل اجلزء عن  الدرا�ش������ة ا

حيان  أنه ل ميثل يف غالب الأ الكل، وتنا�شي ا

كينون������ة منف�شلة بعيداً ع������ن »عائلته«. ومع 

فهمن������ا لعقلي������ة امل�رشقي عموماً ن������درك اأن 

أ�شا�شي واأن الفردية ل  جتان�ص اجلماعة اأمر ا

ميك������ن اأن ت�شتمر اإل يف قلب اجلماعة حيث 

ترتبط بها وتتعلق بها ب�شكل كلي. 

له موت ي�شبه اإىل حد  اإن مو�شع اإقامة الإ

خرين، حيث يحد  لهة الآ بعيد مو�شع �شكن الآ

�شالف. لكن عند  م�شكنه اجلبال يف اأر�ص الأ

أنه على  لهة وبيوتها جند ا مقارنة اأ�رش هذه الآ

الرغم م������ن تطابقها على امل�شتوى التنظيمي 

لكنها تتميز على امل�شتوى الفيزيائي ب�شمات 

أو الرب  خمتلفة تختلف بح�شب وظائف ال�شيد ا

أو الربة. وهكذا فاإن م�شكن موت يقع حتت  ا

خرين.  لهة الآ ر�������ص على عك�ص م�شاكن الآ الأ

أو كبرية  باملقابل فهو مو�شوف كمدينة رئي�شة ا

ولي�������ص كمعبد ق�رش، ومن هن������ا عدم وجود 

ر�ص. وكما نالحظ يف  معبد ميثله عل������ى الأ

كامل دورة البعل ا�شتخدام م�شطلحات ت�شري 

خ،  اإىل املحي������ط الجتماع������ي- ال�شيا�شي )الأ

هل( ح������ول اأب رئي�ص، فاإن موت ل يخرج  الأ

�رشي  عن القاع������دة، ما يعك�������ص التنظيم الأ

�رشية على  املتوارث للمجتم������ع والعالقات الأ

أنه  لهي وال�شيا�شي مع������اً. ومبا ا امل�شت������وى الإ

يف املجتمعات الذكوري������ة البطريركية ل بد 

ب والبن،  من وجود ت������وارث للملكية بني الأ

فغن و�شف موت بابن الثور اإل يرر وي�رشعن 

�شلطته وحكمه عل������ى املوت. ويتبدى لنا من 
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�شط������ورة ب�شكل وا�شح اأن موت كان  خالل الأ

يخ�شى من فقدان هذا العر�ص، هذا اللقب، 

لهي، مما يحدوه  نه يفقد بذلك انت�شابه الإ لأ

له  يف النهاية للخ�ش������وع اإىل �شلطة واإرادة الإ

على والعرتاف مبلك بعل.  الأ

هكذا يتب������دى لنا موت كاإل������ه- �شخ�ص 

بعاد. فه������و يظهر بو�شوح  معق������د، متعدد الأ

على ثالثة م�شتويات خمتلفة. فعلى امل�شتوى 

ال�شخ�شي يو�شف كحيوان بري �شهيته رهيبة 

للب�������رش. وعلى امل�شتوى اجلمع������ي فهو يهدد 

وغاريتي بالفناء باأ�رشه لبعل ومنعه  املجتمع الأ

اإياه من اإر�شال مطره املولد للحياة. واأخرياً، 

عل������ى امل�شتوى الكوين نرى موت يهدد جممل 

حياء  ر�شية برغبته �شم عامل الأ الكائن������ات الأ

اإليه ب�شكل نهائي. غري اأن مظاهره املختلفة 

ميك������ن اأن تكون جتليات ل�شخ�شية ثمة �شمة 

جوهرية فيها هي التي تن�شج خمتلف اأوجهه 

يف كل واحد. وهذه ال�شمة بالذات هي التي 

بعاد بتمثيله كقائد  جتعل منه كائناً ثالثي الأ

�شف مبهمة املوت. لكن  »عائلي« ي�شطلع لالأ

لهية« يعك�ص  هذا التخ�ش�ص يف الوظائف »الإ

يف النهاي������ة النتق������ال ال������ذي مت يف املجتمع 

الزراعي اإىل جمتمع اأكرث مدنية، انتقال كانت 

لهي.  مالحمه قد بداأت تنتقل اإىل امل�شتوى الإ

أ�ش�ص البن������اء الجتماع������ي ظلت هي  لك������ن ا

�������رشة املتوارثة ت�شكل  نف�شه������ا، حيث ظلت الأ

التبادلت والعالقات على م�شتويات احلياة 

املجتمعي������ة كافة، ومن هن������ا كانت العالقات 

له  ال�شدي������دة ال�شخ�شية والتقليدي������ة. اإن الإ

موت واأقرانه هم ثم������رة بيئتهم الجتماعية 

لهة  والقت�شادية والثقافية. ومبا اأن هذه الآ

هي �شخو�ص تث������ل �شلطة فقد كانت تدرك 

وتو�شف كقادة لبيوت وعائالت. 

و�ش������ع كركجي������ان اأطروحت������ه يف اإط������ار 

منهجية عل������م اجتماع الديان������ات. فالنظام 

أ�شا�شية يف هذا  الجتماع������ي ي�شكل اإ�شكالية ا

العلم، فما ه������ي العوامل التي ت�شمح بحفظ 

التجان�ص يف قلب اجلماعي، على الرغم من 

العدد الهائ������ل من الفرداني������ات فيه. وحلل 

�شكالية اأخذ موؤ�ش�شو هذا العلم مثل  هذه الإ

كونت ودوركهامي ووير على عاتقهم حتديد 

�شلية لهذا التوافق الجتماعي.  �شكال الأ الأ

ول للتجان�������ص ال������ذي لفت  وكان ال�ش������كل الأ

اأنظارهم هو الدين. ولكن يف حني اأن كونت 

ودوركهامي اهتم������ا بالدين كاآلية مندجمة يف 

التنظي������م الجتماعي، حاول وي������ر اأن يفهم 

دور الدي������ن يف تغيري التنظي������م الجتماعي. 

أنه يوجد وراء  ويرتكز املنهج الوي������ري على ا

كل ت�������رشف ف������ردي ق�ش������د، ووراء كل عمل 

معن������ى. ومهمة عامل الجتم������اع هي اأن يفهم 

فراد  ويق������دم جممل املعاين الت������ي يعطيها الأ

عماله������م، ومن هنا كان جهد وير لتحديد  لأ
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أنه وفقاً لوير،  أو العمل. غري ا منطية للفعل ا

ف������اإن الدين ي�شكل  اأح������د العوامل الرئي�شية 

ن�شاين. ويرهن على هذا الطرح  يف الفعل الإ

من خالل النتقائي������ة التي يك�شف عنها بني 

أ�شمالية، وبعبارة اأخرى بني  الكالفيني������ة والرا

اأخالق دينية واأخالق اقت�شادية. 

أن������ه يف املنظور الجتماعي الويري  غري ا

فاإن هذا التاأثري متبادل ولي�ص وحيد الجتاه. 

فالت�شكيل الجتماعي القت�شادي، امل�شتلهم 

م������ن اأخالقي������ة ديني������ة ينعك�ص ب������دوره على 

لهي ويعيد �شياغته على �شورته.  امل�شتوى الإ

ويف املجتمعات التي ل يوجد فيها اأي تييز، 

مثل جمتمع اأوغاريت، بني املقد�ص والدنيوي، 

أنه م�شتلب للعامل  ر�شي على ا ل يدرك العامل الأ

ال�شماوي بل على العك�ص تاماً. وبالنتيجة، 

�شبقية، اإذ ل توجد اأ�شاًل  ل تطرح م�شاألة الأ

م�شكلة تنظي������م العامل واملجتمع الب�رشي وفقاً 

خالقي������ات ديني������ة خا�شة بحي������ث ي�شبح  لأ

مكان مع عامل روحي منوذج.  متوافقاً قدر الإ

يطرح كركجيان يف النهاية اإمكانية تطبيق 

لهة  ب������وي الويري على كل من الآ النموذج الأ

وغاريتي������ة، مما قد ي�شم������ح بالك�شف عن  الأ

اجتماعية  ملركبات  والتوافقات  الختالفات 

لهي������ة. ويرى اأن  بني خمتل������ف ال�شخو�ص الإ

أيه اهتمامات  الختالفات �شوف تعك�ص يف را

دينية و�شعائرية يف حني اأن الت�شابهات �شوف 

توؤكد القاعدة الجتماعية امل�شرتكة، وخا�شة 

لهي.  عر تنظيم البيت الإ

اإن هذا التحليل يفتح جمالً وا�شعاً ملناق�شة 

وغاريتي من خالل  أبعاد الفكر الأ تفا�شيل وا

�شطورة. ول�شنا هن������ا يف �شدد طرح  بن������اء الأ

امل�شائل الكثرية التي يثريها اإ�شقاط التحليل 

�شطورة، م������ع اعرتافنا  الجتماع������ي على الأ

بفائ������دة و�رشورة القيام به������ذه الدرا�شات ملا 

تك�شفه من روابط الفكر مع الواقع امللمو�ص 

الجتماعي والثقايف. لكن نكتفي هنا باإيراد 

له موت  مالحظة تتعلق مبا�رشة بفهم دور الإ

من منظ������ور خمتلف عن كون������ه ميثل اإحدى 

�شقاط الجتماعي يف  لهية ذات الإ �������رش الإ الأ

اأوغاريت. فمن منظور علم النف�ص اليونغي، 

أو عل������م النف�ص التكاملي، ن�شتطيع القول اإن  ا

له بعل،  لوهة املكمل������ة لالإ ل������ه موت هو الأ الإ

وهم������ا يف م�رشحية الوج������ود ميكن اأن ميثال 

دورة الطبيع������ة، لكنهما م������ن منظور التطور 

كرث توافقاً  النف�شي لل�شعوب، وهو اجلانب الأ

�شاطري كونها تعر يف احلقيقة عن  مع بناء الأ

ن�شانية يف بحثها املعريف  ق�شة الك�شوفات الإ

عن النف�ص وعن الكون، ميثالن تكامل البناء 

له  النف�شي يف التجدد والتحول، حيث ميثل الإ

موت هن������ا القدرة على اإنهاء مرحلة تطورية 

ومعرفية والبدء مبرحل������ة جديدة. اإنه ميثل 

الق������درة على مواجهة البعل، والطلب منه اأن 
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يعطي احلي������اة با�شتمرار فر�شة للولدة. اإنه 

فراد كما  بعٌد ينطبق على احلياة النف�شية لالأ

وعلى احلياة النف�شية لل�شعوب. واإن كنا اليوم 

ن�شتطي������ع اأن نت�شور انعكا�ش������ه على حياتنا 

الفردية اليومية، لكن ال�شعوب القدمية كانت 

حتيا هذا البعد النف�شي كجماعات، وتار�شه 

لهة  يف حياته������ا اليومية من خالل تثيلية الآ

أ�شطورة التجدد )التجدد الزراعي هو اأحد  وا

و�شع النف�شي واملعريف(. اإنها  اأوجه التجدد الأ

�شطورة،  أبع������اد الأ طريق������ة اأخرى للنظر اإىل ا

ومطالبة باأن تكون هناك درا�شات من منظور 

�شطوري القدمي.  اآخر للفكر الأ

1-	 La	maisonnée	patrimoniale	divine	à	Ougarit:	une	analyse	wébérienne	du	dieu	de	la	
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أي�ضاً، لكّن  طفال و�ملر�هقني( �أدب � جيال �ل�ضاعدة: )�لأ للكب������ار �أدب، وللأ

جيال حديث ظهر قبل ب�ضعة عقود،وكانت قد حرمت منه ب�ضعة  �أدب هذه �لأ

طفال، و�آخر يعّب  أدبان: �أدب يعك�س حياة �لأ ع�رش قرناً خلت، و�ليوم �ضار لها �

أدبها �لثاين؟ ول؟ وماذ� عن � أدبها �لأ عن حياة �ملر�هقني، فماذ� عن �

طفال 1-اأدب الأ

أو  خبار من جديه � كان �لطف������ل �لعربي قدمياً ي�ضتمع �إىل �حلكاي������ات و�لأ

أوكليهما عن �جلن و�لعفاريت و�ل�ضع������لة )�ل�ضعلّوة( وزوجها  أبوي������ه �أحدهما � �

باحث �شوري.

العمل الفني: الفنان ر�شيد �شمه.

❁
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الغ������ول )احلنفي�������ش( وعن غ������زوات العرب 

وفرو�سّيته������م، في�سعد ل�سماعها حيناً، ويفزع 

أ الطفل يتاأدب يف مرحلة  حيناً اآخر، ثم ب������دا

أ ما فيهما  الكتابة بالق������راآن واحلديث، ويقرا

نبي������اء واملر�سلني، ثم  من وع������ظ وق�س�ش الأ

أو يقراأ مب������ا يتي�ّس لفهمه من  اأخ������ذ ي�ستمع ا

اأدب الكب������ار �سعره������م وخطبه������م واأمثالهم 

و�سريه������م ال�سعبية )عنرتة ب������ن �سداد و�سيف 

بن ذي يزن والزي������ر �سامل وتغريبة بني هالل 

وحكايات األف ليلة وليلة..اإلخ(، ومل يكن هذا 

دب الذي ينه������ل الطفل من معينه موّجهاً  الأ

لل�سغ������ار، واإمنا هو للكبار، يفهم الطفل منه 

أقله، ويع�س علي������ه اأكرثه، ومل يلتفت القدماء  ا

أدباً خا�ساً بهم  اإىل اأطفالهم، وين�سئوا له������م ا

ًاإّل يف فجر القرن املا�سي حيث انت�ست فيه 

أّن الطفل  املدار�������ش احلديثة، فوجد املربون ا

بحاجة اإىل كتب �سغ������رية م�سّورة، طباعتها 

أ�سلوبها مّب�سط،  ا أنيقة، ون�سو�سها متنّوعة،  ا

طف������ال مثل كتب املدار�ش  ينا�سب مدارك الأ

يف الغ������رب، فاأخذوا يوؤلفون الكتب املدر�سية 

أ�س�ش تربوي������ة حديث������ة، وكان الكتاب  عل������ى ا

�سا�������ش الذي انطل������ق منه اأدب  املدر�س������ي الأ

طف������ال، وكانت م�������س اأول بلد عربي ن�ساأ  الأ

دب اجلديد، كان اأمري ال�سعراء  فيه ه������ذا الأ

أّول من كتب �سع������راً مب�ّسطاً  اأحمد �سوق������ي ا

له������م، اجتهد اأن تالم�ش مو�سوعاته املتنّوعة 

حياتهم، كم������ا كان كامل الكي������الين اأول من 

أوائل ثالثينيات  األف ق�ش�شاً �شغرية لهم يف ا

الق������رن املا�شي، ون�شطت حرك������ة اإنتاج اأدب 

طف������ال تاأليف������اً وترجم������ة واإع������داداً، ثم  الأ

ترعرعت هذه التجربة، وانت�رشت يف البلدان 

دب تاأخرت يف  أّن ن�شاأ ة هذا الأ العربية رغم ا

عاملنا العربي كثرياً حيث �شبقنا الغرب اإليها 

باأك������رث من قرنني، و�ش������ار الطفل يف مرحلة 

أدباً مكتوباً خا�شاً  درا�شته البتدائية يج������د ا

به خارج كتبه الدر�شية املقررة، يدخل عامله، 

يثقفه، ويغر�������ص يف نف�شه الف�شيلة، ويك�شبه 

�شل������وب وف�شاح������ة يف الكالم،  مه������ارة يف الأ

ويحل������ق مبدارك������ه اإىل اآفاق اأرح������ب، واأخذ 

التالميذ ال�شغار يقبل������ون ب�شغف على هذا 

دب اجلدي������د اأكرث من اإقبالهم على كتبهم  الأ

طفال يف اأجنا �ص  الدر�شية، ونبغت مواهب الأ

دب، فمنهم من ب������رع بكتابة ال�شعر،  هذا الأ

أو امل�رشحية اأو  ومنهم من برع بكتابة املقالة ا

اخلاطرة اأو اخلطابة حتى ا�شتطاع هوؤلء اأن 

ين�شئوا اأدبهم باأنف�شهم، ثم �شار م�شطلح اأدب 

طفال ف�شفا�شاً، ينطوي على اأدبني: اأدب  الأ

يكتب������ه الكبار لل�شغ������ار واأدب يكتبه ال�شغار 

طفال اأن يعّر عن  نف�شهم، وا�شتطاع اأدب الأ لأ

حياة الطفول������ة، ي�شتمد مو�شوعاته املتنّوعة 

دبي������ة وال�شيا�شية والدينية  الجتماعي������ة والأ
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�شالمي  دبي والإ والتاأريخي������ة من ال������رتاث الأ

طفال  ن�شاين ومن واق������ع بيئة الأ وال������رتاث الإ

أّن اأطفال مادون �شن  أي�ش������اً. وهذا ليعن������ي ا ا

الدخول اإىل املدر�شة لي�ص لهم اأدب، فلهوؤلء  

أي�ش������اً، ي�شتمع������ون اإلي������ه، وي�شاهدونه  اأدب ا

طفال  دون ق������راءة، يتجلى وا�شحاً برامج الأ

املتنّوعة من ق�ش�ص وحكايات وم�رشحيا ت 

عالم امل�شموعة  ومقابالت، تبثه������ا و�شائل الإ

دب يتناول ال�شغار  واملرئية، واإذا كان هذا الأ

منذ �شن طفولتهم املبكرة حتى �شنها املتاأخرة 

الت������ي تنتهي كما يقّدرها علماء نف�ص الطفل 

بني العا�رشة واحلادية ع�رشة فاإّن �شوؤالً يثب 

اإىل الذهن يف هذا ال�شدد ليقول: األ ي�شلح 

طفال جليل مابعد الطفولة اأعني جيل  اأدب الأ

طفال  الفتيان؟ قد يج������د الفتيان يف اأدب الأ

متعة وفائدة وت�شلي������ة لكنهم يجدونه قا�رشاً 

ع������ن الوفاء مبتطلب������ات مرحلتهم اجلديدة، 

مرحل������ة املراهقة، ل�شيم������ا اآخرها. فلهوؤلء 

دب؟ ويلح  أي�شاً، فم������ا هذا الأ الفتي������ان اأدب ا

جابة عن ه������ذا ال�شوؤال �شوؤال  علين������ا قبل الإ

دبني اأكرث فائ������دة للطفل،  أّي الأ آخ������ر ه������و: ا ا

أم ما  أ�شد جاذبية له، م������ا يكتبه الكبار له،ا وا

أترابه املوهوب������ون، وهم األ�شق  يكتبه اإلي������ه ا

بواقعه واأدرى مب�شاعره وميوله ومزاجه من 

الكبار؟

�- اأدب الفتيان

اإذا تخطى الطفل طور الطفولة كان حدثاً 

أو فت������ى، وقد دخل مرحلة جديدة  أو نا�شئاً ا ا

يف حيات������ه هي مرحلة املراهقة، يقّدر علماء 

النف�ص بدايتها من احللقة العليا يف املرحلة 

البتدائي������ة )ال�شف اخلام�ص وال�شاد�ص( اإىل 

ال�شه������ادة الثانوية العامة حي������ث يرتاوح �شن 

املراهق������ة يف تقديرهم بني العا�رشة والثامنة 

ع�رشة، يك������ون الفتى يف هذه املرحلة قد منا 

ونف�شياً،  وانفعالياً  ج�شمياً وعقلياً وحركي������اً 

ه������ذه املرحلة لها خ�شائ�������ص معينة، يحتاج 

فيها الفت������ى النا�شئ اإىل اأدب يعك�شها، ويعّر 

آمال������ه واأحالمه الذي مل  عن واقع حيات������ه وا

طفال، وق������د جتاوزه رغم  يج������ده يف اأدب الأ

ا�شتمتاع������ه ب������ه، ه������ذا الفتى مل يج������د واقع 

مراهقته وخ�شائ�شه������ا يف منهاجه الدر�شي 

عدادية  املقرر يف املرحلت������ني الدرا�شيتني:الإ

)املتو�شطة(والثانوية، مب������ا فيه من ن�شو�ص 

أدبي������ة وق�ش�ص ومق������الت وخمتلف اأجنا�ص  ا

دب املق������ررة رغ������م ب�شاطته������ا وو�شوحها  الأ

واإمتاعه������ا ومالم�شتها اأحيان������اً طور حياته 

اجلديدة، كما مل يجد خ�شائ�ص مراهقته يف 

دب املوّجه للكب������ار: قدميه وحديثه، ويف  الأ

أدبه املعر ع������ن حياته �شلت به �شبل  غي������اب ا

كفياء يف هذه  املطالع������ة، وكان للمعلم������ني الأ
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املرحلة  دور هام يف توجيه الفتيان 

اإىل اأف�شل الكتب التي يرونها مالئمة 

أر�شدوه������م اإىل ق������راءة كتب  له������م، ا

دب املعا�رشين كاملنفلوطي  اأعالم الأ

وج������ران واملازين وطه ح�شني وعبد 

العزي������ز الب�رشي وغريهم حيث اأفاد 

أ�شاليبه������م، وازدادت  الطالب م������ن ا

ثرواتهم اللغوية، ومنت مهاراتهم يف 

بداعي بح�شب  ن�شائي والإ التعبري الإ

اإدراك كل فت������ى وم�شت������واه الذهني 

واملعريف لكن هذا كله على اأهميته، 

مل ي�شد الف������راغ الذي ظل قائماً اإىل 

�شبعينيات القرن املا�شي حتى اأخذ 

يظهر اأدب جديد خا�ص باملراهقني، 

�ُشّمي باأدب الفتيان الذي تاأخر عن 

أربعة عقود  طف������ال قراب������ة ا اأدب الأ

دباء الكبار عنه يف  ب�شبب ان�شغال الأ

طفال، وقد �شبقنا  تاأليفه������م اأدب الأ

دب مثلما �شبقنا  الغ������رب اإىل اإن�شاء ه������ذا الأ

طفال قرابة قرنني  أي�ش������اً اإىل اإن�شاء اأدب الأ ا

م������ن الزمان، ويف هذا الوق������ت �شار للفتيان 

نتاج  اأدب خا�������ص به������م، ون�شطت حرك������ة الإ

فيه تاأليف������اً وترجمة واقتبا�ش������اً وت�رشفاً يف 

خمتلف اأجنا�ش������ه، لكّن هذه التجربة مازالت 

غ�ش������ة مل تن�شج بعد اإىل يومن������ا هذا، و�رشع 

الفتى يطالع الق�ش�ص واملقالت واخلواطر 

واخلطابة وامل�رشحيات وال�شحافة واملجالت 

اجلدارية، ويكتب فيها جميعها، وبرز فتيان 

موهوب������ون يف الكتابة: كتب������وا، ونالوا جوائز 

ت�شجيعية م������ن موؤ�ش�شا ت الدولة ومدار�شهم 

أدبان: طفال ا دب الفتيان مثل اأدب الأ و�شار لأ

اأدب يكتبه الكبار لهم، واأدب تكتبه اأقالمهم 

الفتية.
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جيال ال�شاعدة اأدبان: لالأ

طفال   وعاد ال�شوؤال املطروح يف اأدب الأ

أيهما اأكرث  يطرح ثانية يف اأدب الفتيان، وهو:ا

دب الذي يكتبه لهم الكبار  فائدة للفتيان الأ

دب ال������ذي يكتبه الفتي������ان املوهوبون؟  أم الأ ا

طفال  أن������ا ل اأقلل من اأهمية م������ا يكتبه الأ وا

أو م������ا يكتب������ه الفتي������ان للفتيان،  طف������ال ا لالأ

واأدعو اإىل ت�شجيع ه������وؤلء للكتابة يف اأدبهم، 

فهم يكتبون عن ع������امل يعي�شون فيه،ويعرون 

ع������ن نفو�شهم، وما مي������وج فيها من عواطف 

وم�شاع������ر واأحا�شي�������ص وروؤى واأحالم واآمال 

تعبرياً �شادقاً،واأقالم ه������وؤلء اأقالم واعدة، 

و�شوف ي�شبح لها �ش������اأن يف امل�شتقبل ينبغي 

اأن تن������ال الهتمام، وحتظ������ى بالرعاية لكّن 

اأدبهم ليرتق������ى على كل ح������ال اإىل م�شتوى 

طفال  دب ال������ذي يكتبه لهم الكب������ار، فالأ الأ

والفتيان املوهوبون يعي�شون مرحلة طفولتهم 

أو  ومراهقتهم لكّنهم ليدركون هذه املرحلة، ا

دباء الكبار الذين  ينفذون اإىل اأعماقه������ا كالأ

ليعي�شون ه������ذه املرحلة، لكّنه������م يدركونها، 

وقد مروا به������ا، ويتمثلونها جيداً من خالل 

خراته������م واطالعهم على كتب الرتبية وعلم 

النف�������ص الت������ي تكنهم من الول������وج يف عوامل 

ونفو�شهم،  وعقوله������م  والفتي������ان  طف������ال  الأ

ويحيط������ون بخ�شائ�ص الطفول������ة واملراهقة 

وم������ا تتمّيزب������ه من الرغب������ة يف تقليد الكبار 

وحب املعرفة والبطول������ة واملغامرة واخليال 

�شفار والرغبة يف اإثبات الذات  والرحالت والأ

خرين وغري ذلك، فيفهمون حياة من  اأمام الآ

دباء الكبار يحيطون مبختلف  يكتبون لهم، والأ

دباء الكبار  جوانب املعرفة واللغة، وبع�ص الأ

يتميزون باأ�شاليب حديث������ة وجذابة و�شليمة 

ن�شائي رمبا لم�شت  بداعي والإ يف التعبري الإ

طف������ال واملراهقني اأكرث مما لم�شته  واقع الأ

دب������اء الكب������ار البارزي������ن الذين  أ�شالي������ب الأ ا

دباء الكبار ي�شتطيعون حتقيق  �شبقوهم،  والأ

طفال واأدب الفتيان من  مايهدف اإليه اأدب الأ

تلبية حاجات مرحلة الطفولة والفتوة،واإ�شباع 

رغباتهما،وبن������اء �شخ�شية الطفل و�شخ�شية 

الفتى بناء تربوياً ونف�شياً واجتماعياً ولغوياً، 

هذا الهدف يق�رش عن بلوغه املوهوبون من 

دباء الكبار  طفال والفتيان فم������ا يكتبه الأ الأ

طف������ال والفتي������ان اأقدر على  املجي������دون لالأ

أك������رث اإمتاعاً لهم  أث������ري يف �شخ�شياتهم وا التا

أترابهم. وتثقيفاً مما يكتبه لهم ا

ال��ك��ب��ار  اأدب  م�����ش��ت���ي��ات  ت���ف���اوت 

جيال ال�شاعدة: لالأ

دب الذي يكتب������ه الكبار   م������ن يتاب������ع الأ

أن������ه اأدب، له  طف������ال والفتي������ان يالحظ ا لالأ

م�شتوي������ات متفاوت������ة، تن������درج غالب������اً حتت 

م�شتوي������ني اثنني:م�شت������وى جي������د ي�شعد اإىل 
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جي������ال اإليه، ويوؤثر فيهم  املمتاز، ويجذب الأ

حمققاً اأهدافه بف�شل ما توافر له من كتاب 

موهوبني، اأدركوا ر�شالة اأدبهم فاأخل�شوا لها، 

أبدع������وا فيما كتبوه، وم�شت������وى اآخر رديء  وا

ل�شببني:

دب،  أّن كتابه عالة على هذا الأ اإّما ا  -1

ل ميت������ون اإليه ب�شلة، ت�شلل������ت نتاجاتهم اإىل 

أو لعالقات  املكتب������ات يف غفلة م������ن الرقيب ا

أو م������ع دور الن�������رش، واأدب  �شخ�شي������ة مع������ه ا

هوؤلء يخل������و من اأهم عنا�������رشه ال�رشورية، 

فيخرج اإىل املكتبات فج������اً باهتاً مملولً، ل 

أّن  أو رواء، وخطورته ا ماء في������ه، ولغ������ذاء  ا

دب الراقي يح�شبه مثالً  قارئه، وقد جهل الأ

طفال والفتيان، فينفر منه، ويعر�ص  دب الأ لأ

عنه.

دب تتحك������م به  أّن ه������ذا الأ واإّم������ا ا  -2

غرا�������ص التجارية الت������ي ليهمها اجلودة  الأ

بقدر ما يهمه������ا الرب������ح ال�رشيع،حيث تفتح 

أبواب التاأليف والرتجمة  الدوافع التجاري������ة ا

عداد وا�شعة لكل من هب ودب من الكتاب  والإ

أ�شباههم ممن لخرة لهم ول دراية يف هذا  وا

امليدانِ احل�ّشا�������ص دون عر�ص نتاجاتهم اإىل 

أو اإخ�شاعها  جلن������ة خبرية يف هذا املي������دان ا

ل�������رشوط القب������ول والن�رش، فتطب������ع لهم دور 

الن�رش كل حني دواوين ال�شعر التي لي�ص فيها 

من ال�شع������ر اإّل ا�شمه واملج������الت الرخي�شة 

الت������ي تثري الغرائز والق�ش�������ص وامل�رشحيات 

أو البولي�شية  أو املاجنة ا أو التافهة ا ال�شاذج������ة ا

جرام  التي تالأ ف�شولها امل�شاهد املرعبة والإ

لم وال�شط������و، وتعج  واملاآ�ش������ي والدم������اء والآ

خطاء اللغوية  دب الأ يف ه������ذا النوع م������ن الأ

مالئية كما تطبع  والنحوية وال�رشفي������ة والإ

دب الطفلي والفتوي  دور الن�رش التجارية الأ

املرتجم بلغة جام������دة مهلهلة وبرتجمة �شيئة 

دب املَُعد  اأحيان������اً، وتطب������ع ه������ذه ال������دور الأ

أو املُت�رشف به ت�رشفاً خماًل  اإعداداً مت�رشعاً ا

دب على  بروح������ه، وينط������وي بع�ص ه������ذا الأ

م�شامني تربوية �شارة، تعار�ص قيمنا ومثلنا 

دب  وعاداتنا وتقاليدنا، واخلطورة يف هذا الأ

أدباً- تكمن  ال������رديء -اإن جاز لنا اأن ن�شميه ا

يف اأمرين:

�شواق، فلم  ول اإن������ه اأغرق املكتبات والأ الأ

دب الراقي. يرتك متنف�شاً لالأ

والثاين اإّنه يوؤث������ر على عقل و�شلوك من 

يقروؤه تاأثرياً �شاراً، وقد تن�شاأ �شخ�شيته -اإذا 

اأدمن على قراءته- ن�شاأة غري �شوّية. 

طف������ال واأدب الفتيان  ويتعر�������ص اأدب الأ

جيال  مب������ا له من تاأثري واإ�شه������ام يف تربية الأ

ال�شتثم������ار  اإىل  وتوجيهه������ا  ال�شاع������دة 

وال�شتقطاب م������ن الداخل واخلارج لتحويله 

أداة بناء.  أداة هدم بدلً من اأن يكون ا اإىل ا
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ذو  �شالح  ال�شاعدة  ج��ي��ال  الأ اأدب 

حّدين:

طفال  �شعبنا العربي �شعب فتي ي�شكل الأ

والفتي������ان م������ا يق������ارب ال�شت������ني باملئ������ة من 

جيال  أّن اإعداد هذه الأ جمموعه، ومع������روف ا

ال�شاعدة هو اإعداد ملجتمع الغد واأمة الغد، 

جيال عامل مهم يف اإعدادها  واأدب ه������ذه الأ

وتربيته������ا اإىل جانب عوام������ل اأخرى متعددة 

طفال  أي�شاً، فه������و يهدف اإىل بناء الأ وهامة ا

والفتي������ان بن������اء ج�شمي������اًً وعقلي������اً ونف�شياً 

وانفعالياً �شليماً واإىل اإعداد جيل واع م�شتنري 

فخور برتاثه امل�رشق،وبقيمه الروحية منفتح 

ن�شاين، ليع������رف التع�شب  على ال������رتاث الإ

وال�شتع������الء والتط������ّرف، واث������ق م������ن نف�شه 

مب������دع يف عطائ������ه، م�ش������امل، مت�شامح، يدعو 

اإىل الع������دل وامل�شاواة، ويح������رتم حرية الراأي 

خر بحيث لتدف������ع حرية الراأي  وال������راأي الآ

خر اإىل امل�ص ب�شيادة البلد واأمنه وزعزعة  الآ

مة  وحدت������ه الوطني������ة واإىل تزيق �شم������ل الأ

والتطبيع مع العدو املغت�شب، ويوؤمن بالعدل 

ذى، ويقاوم الظلم  وامل�شاواة، ياأبى ال�شيم والأ

والعدوان،متم�ش������ك بلغته، معتزبها، ومتمكن 

جناز وحدته الكرى، و�شعت  منها،  ي�شعى لإ

دبني تي������ارات العقائد  ل�شتقط������اب هذين الأ

املت�شارعة والقوى ال�شيا�شية املختلفة داخل 

العامل العربي وخارجه، واأخذت تت�شابق اإليهما 

جميعها ل�شتخدامهما يف خدمة م�شاحلها، 

طفال  وحتقيق اأغرا�شها، وبذا �شار اأدب الأ

والفتيان �شالحاً ذا حّدين، فيه منافع، وفيه 

اأ�رشار نتجت عنها اأخطار متزايدة، انطلقت 

من م�شدرين: خارجي وداخلي.

خط������ار اخلارجية، فتتمثل  أّم������ا الأ ا  -1

بالغ������زو احل�شاري الغرب������ي الذي يتخذ من 

طفال  عالم امل�شموع واأدب الأ الف�شائيات والإ

خرى و�شيلة حيوية لغ�شل  والفتيان والكتب الأ

اأدمغة ه������ذه الكتلة الب�رشي������ة ال�شخمة من 

�شعبنا، يل�شق فيها البقع املظلمة يف تراثنا، 

فيختار ل������ه منها م������ا يحق������ق اأهدافه بغية 

جيال برتاثها �شعياً لتجفيف  ت�شكيك هذه الأ

ينابيعه وتهي������داً لنف�شالها عنه، ويرّوج يف 

أف������الم اجلن�ص الفا�شحة  ف�شائياته الكثرية ا

هادفاً اإىل بن������اء جيل عربي جديد ل يعرف 

النتم������اء، ولي�ش������ت ل������ه مب������ادئ اأو ق�شايا 

أو يداف������ع عنها. جيل يتخلى عن  يوؤمن بها، ا

�شخ�شيت������ه واأ�شالته م�شته������رتاً بالقيم، هّمه 

ال������ذي ي�شغل اأوقاته كله������ا البحث عن املتعة 

واجلن�ص واملخدرات، فكيف تت�شّور م�شتقبل 

أو اأمة قادتها من هذا اجليل؟ دولة ا

فتتمثل  الداخلية،  خط������ار  الأ واأما   -2

طفال  فيما تطبعه دور الن�رش من اأدب راق لالأ

والفتيان، ينتجه كتاب مبدعون متمر�شون يف 
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الكتابة، مثقفون، يحيطون بخ�شائ�ص نفو�ص 

م������ن يكتبون لهم، يتقنون اأ�ش������ول فن اأدبهم، 

ويعرف������ون كيف يوؤث������رون يف قرائهم؟ وكيف 

ي�شتولون على عقوله������م؟ فيقدمون لهم كتباً 

أنيقة،  خراج، م�ش������ّورة، طباعتها ا جي������د ة الإ

أو منا�شب،  وورقها م�شقول، حجمها �شغري ا

أ�شلوبها  لغتها �شليمة عذبة الوقع يف النف�ص، ا

جي������ال ال�شاعدة  يف  ج������ذاب �شائق، جتد الأ

قراءتها املتعة والفائدة فيما تقّدمه لهم من 

زاد فكري د�شم، لكن������ه اأدب م�شموم، ي�شتغل 

هوؤلء الكتاب املب������ادئ الليرالية التي تدعو 

اإىل الدميقراطية وح������ق التنّوع والختالف، 

خ������ر لتحقي������ق  وحري������ة ال������راأي وال������راأي الآ

اأغرا�شه������م، وه������ي اإّم������ا اأن تك������ون عقيدية 

أو  أو ن������وازع عرقية اأو طائفي������ة اأو مذهبية ا ا

مة، وتزيق اأو�شال املجتمع  دينية لتجزئة الأ

الواح������د والبلد الواح������د، ي�شتخدمون مادة 

أبناء  دب للتاأثري على �شخ�شية قرائهم من ا الأ

أو  أو دينهم اأو عقيدتهم ا عرقهم اأو مذهبهم ا

�شواهم تلميحاً اأو ت�رشيحاً وفقاً لواقع احلال 

ودفعهم باجتاه الطريق الذي ير�شمونه لهم، 

جيال ال�شاع������دة لال�شتجابة اإىل  يدع������ون الأ

مي������ان بعقائدهم والدفاع عن  نوازعهم، والإ

مبادئهم والثبات عليها، وير�ّشخون يف وعيهم 

أو النف�ش������ال عن املجتمع  دعائ������م التطرف ا

دب الهادم يقفز  مة، اإّن ه������ذا الأ
والبل������د والأ

اإىل املكتب������ات بي�رش نافذاً من ثغرات الرقيب 

اأو غيابه، ويلقى رواجاً يف العامل العربي، ول 

دب يخدم هدف  أّن هذا الأ يخفى على اأحد ا

ال�شهيونية والغ������رب ال�شتعماري يف تفتيت 

مة، ور�شم خريطة  كيان املجتمع والبل������د والأ

و�شط.  جديدة لل�رشق الأ

ه������ذه اإحدى اأهم امل�ش������كالت التي يعاين 

جي������ال ال�شاع������دة التي تقف  منه������ا اأدب الأ

حائ������اًل دون حتقيق اأهدافه الرتبوية القريبة 

منه������ا والبعيدة، وهي لي�شت م�شكالت حملية 

اأو قطرية، تخ�ص بلداً عربياً بعينه، فحماية 

طفال والفتيان من الغزو الثقايف  �شخ�شية الأ

احل�ش������اري املتناغم مع اأخط������ار الدعوات 

العرقي������ة النف�شالية والعقائ������د املت�شارعة 

من البلد  دب ه������ي حماية لأ التي تت�شلح بالأ

أنها يف الوقت نف�شه حماية  وا�شتقراره، كما ا

م������ة وم�شتقبلها، وتلّم�������ص احللول  م������ن الأ لأ

ملواجه������ة هذه امل�شكالت �شعياً للتغلب عليها، 

أو  يحت������اج اإىل جهد كبري يف������وق طاقة الفرد ا

أو البلد، يحت������اج اإىل جهد عربي  املوؤ�ش�ش������ة ا

م�شرتك، جهد املوؤ�ش�شات الرتبوية والثقافية 

طف������ال والفتيان يف  واملنظم������ات املعنية بالأ

كل بلد عرب������ي لتن�شيق عمل جماعي ت�رشف 

علي������ه جامعة الدول العربي������ة. معاجلة هذه 

امل�ش������كالت تتطلب القي������ام بتنفيذ خطوات 

تي: حمّددة، اأرى اأهمها خم�شاً تتمثل يف الآ
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�شياغة خط������ة ا�شرتاتيجية عربية   -1

�شاملة، يجري اإغناوؤها بني وقت واآخر كلّما 

دعت احلاجة اإىل ذلك،تر�شم اأهدافاً تربوية 

طفال والفتيان، يعدها خراء  متفقاً عليها لالأ

تربوي������ون عرب من ال������دول العربية، م�شهود 

لهم باخلرة والكفاءة، وتلتزم الدول العربية 

تنفيذها.

أدب������اء ع������رب كبار  اإن�ش������اء هيئ������ة ا  -2

طف������ال والفتيان تاأليفاً  مبدع������ني يف اأدب الأ

وترجم������ة واإع������داداً وت�رشفاً عل������ى م�شتوى 

جامعة ال������دول العربية، تتف������ّرع منها جلنة 

أ م������اوراء ال�شطور،  يف كل بل������د عرب������ي، تقرا

دباء الكبار  �رشاف على نتاجات الأ مهّمتها الإ

طفال والفتيان وو�شع معايري  وم������ا دونهم لالأ

وا�شحة و�رشوط حمّددة لقبولها، تتعاون معها 

املوؤ�ش�شات الرتبوية والثقافية يف كل بلد على 

أو الهادم  أو التجاري ا دب الرديء ا حتديد الأ

أو النف�شال اأو  أو املحّر�������ص على التفتي������ت ا ا

النح������راف والتطرف، فتعزله وحتا�رشه، ثم 

�شواق منه ما ا�شتطاعت  تطّه������ر املكتبات والأ

اإىل ذلك �شبي������اًل، وتعمل على ترقية م�شتوى 

طف������ال والفتي������ان وتطوي������ره �شكاًل  اأدب الأ

وم�شموناً واإخراج������اً وت�شويقاً مبا يوؤدي اإىل 

هداف الرتبوية املتفق عليها. حتقيق الأ

والن������دوات  املوؤت������رات  اإقام������ة   -3

وامل�شابق������ات الدورية وغري الدورية اخلا�شة 

طفال والفتيان على ال�شعيدين القطري  بالأ

دباء الكبار  والقومي، يُدعى اإليها املربون والأ

الذين يكتب������ون لهم للتع������ّرف اإىل واقع هذه 

جي������ال وبحث م�شكالته������ا وحماولة اإيجاد  الأ

احللول له������ا ولتبادل اخل������رات فيما بينهم 

بغية اإغناء نتاجاتهم، وتطوير اأدبهم.

تخ�شي�ص جوائز مادية للمبدعني   -4

طفال والفتيان الذين  الكبار وللموهوبني الأ

نتاج  جيالهم حتفي������زاً لهم على الإ يكتبون لأ

بداع. والتطوير والإ

العمل عل������ى تهيئة املن������اخ املالئم   -5

جيال  دب ه������ذه الأ لظه������ور حرك������ة نقدية لأ

دب، تف�������رّشه وحتلله، وتنقده  تواكب هذا الأ

نق������دا مو�شوعياً هادف������اً، تف������رز الغث من 

ال�شم������ني وتخ�شي�ص جوائ������ز للمبدعني يف 

ه������ذا ال�شدد والتعريف بكتبهم والرتويج لها 

ن������ه عامل هام يف  وت�شجي������ع حرك������ة النقد لأ

دب. تطوير الأ

واملحا�رشات  حادي������ث  الأ تكثي������ف   -6

طفال واملراهقني  وبرامج الرتبية اخلا�شة بالأ

لتوعيتهم وتثقيفهم وتقدمي اأف�شل العرو�ص 

امل�رشحية وامل�شل�ش������الت التلفزيونية الهادفة 

والرتكي������ز على اأدبهم الراقي يف كل ف�شائية 

ف�شل اإن�شاء ف�شائية خا�شة بهم  عربي������ة والأ

�شارة اإلي������ه ملواجهة  تب������ث كل ما �شبق������ت الإ

الف�شائيات املعادية.
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جي������ال ال�شاع������دة حقوق������اً على  اإّن لالأ

جمتمعاته������ا ودوله������ا منها اأن تبن������ي الدولة 

جيال ب������اأدب راق خا�ص  �شخ�شي������ة ه������ذه الأ

به������ا، ترع������اه، واأن تبق������ى عيناه������ا يقظتني 

لتظ������ل مم�شكة به حتى ت�شتطي������ع اأن ت�شّجل 

به على �شفح������ات وعي اأجيالها تراث اأمتها 

امل�������رشق وقيمها واأهدافها العليا يف احلا�رش 

وامل�شتقبل، فاإن اأغم�شت الدولة عينيها عنه 

انفلت م������ن يدها، وخطفه منه������ا خ�شومها 

دب وبالً على  واأعداوؤه������ا، وانقلب ه������ذا الأ

اأمنها وا�شتقرارها.

¥µ
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مع مروان �صاهني: 

اإذاعي، تلفزيوين ت�شكيلي..

حــــــــــــوار : عادل اأبو �شنب
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ول مرة عام 1956م ، �أي قبل �أكرث من ن�صف قرن، ظننت  أيته لأ عندم������ا ر�

ذ�عة، وكان ظني  أن������ه ي�صلح كنجم �صينمائي �أكرث م������ن �صالحيته للعمل يف �لإ �

يف حمله، فلقد عرب �ل�صديق مرو�ن �صاهني، �بن مدينة حم�ص، �إىل �لنجومية 

ذ�عة �أولً، ويف �لتلفزيون منذ تاأ�صي�صه عام 1960م، ثانياً، لكن �إجنازه  م������ن �لإ

�لكب������ر كان يف �لفن �لت�صكيلي �لذي �أحب������ه ومار�صه منذ �ل�صغر، حتى �عترب 

�صيد ر�صم »�لبورتريه« يف �صورية بال منازع، يف ر�أيي ور�أي عدد كبر من �لنقاد 

و�جلمه������ور، ول بد �أن هذ� �صيوؤكده معر�صه �لت�صكيلي يف وقت قادم من هذ� 

�لعام )2010(.

❁    ❁    ❁

مروان �شاهني: 

اإذاعي، تلفزيوين ت�شكيلي..

اأديب وقا�س �شوري. ❁

ò

❁
�إعد�د: عادل �أبو �شنب
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البداية يف حم�ص..

- حدثني عن ن�ش�أتك، وكيف �رصت 

فن�نً� ت�شكيليً�؟

• ولدت عام 1930م يف حم�ص، ودر�ست 
يف مدر�س������ة خا�سة حتى نل������ت االبتدائية ثم 

أ�ستاذ مادة الر�سم  انتقل������ت اإىل الثانوية وكان ا

فيها الفنان �سبحي �سعيب الذي كان يعلمنا 

�سكال  بع�������ص الر�س������وم الهند�سي������ة ذات االأ

لوان  الزخرفية الب�سيطة التي كنا نلونها باالأ

اخل�سبية، هكذا ن�ساأت.

كن������ت يف البداية من�رصفاً اإىل املو�سيقى، 

أبلغ احلادية  تعلمت العزف عل������ى العود وملا ا

ع�������رصة، وكنت مهتم������اً مبتابعة جتارب خايل 

القا�ص وامل�رصحي املرحوم »مراد ال�سباعي« 

يف م�رصحيات������ه. حت������ى اإنني حاول������ت كتابة 

أن������ا يف الثاني������ة ع�������رصة، متاأثراً  م�رصحي������ة وا

باأجواء م�رصحيات خ������ايل، ب�سكل عام طغى 

أتقن������ت فن كتابة  علي االهتم������ام بالفنون، وا

رمات« بخط جيد. »االآ

خيب�ت دون ي�أ�ص

كنت قد مل�ست عند الفنان ناظم اجلعفري 

حالة مماثلة، يف حواري معه، ونقلت ملروان 

مقالته فقال:

• ال ب������د من بداية لكل فنان، وثم انتقلت 
اإىل تقليد �سور الفنانني والفنانات كاأم كلثوم 

أ�سمه������ان التي كنت اأق�سه������ا من ال�سحف  وا

واملجالت.

لوان،  وكان اأول احت������كاك يل بالر�شم والأ

عندما تعرف������ت على الفنان عب������د الظاهر 

مراد ال������ذي وجدت بحوزت������ه لوحة �شغرية 

أث������ارت اإعجابي، فانطلقت  لوان املائية، ا بالأ

لوان الزيتية اخلال�ش������ة، واأكملنا  أر�ش������م بالأ ا

امل�شوار الفني معاً.

لوان الزيتية خالية من  كانت جتاربنا بالأ

�ش������ول، كنا نتخبط ون�شاب بخيبات اأمل،  الأ

مع ذل������ك مل نيئ�ص، اإىل اأن �رشت يف اجلامعة 

يف دم�ش������ق، وتعرفت على ع������دد من الذين 

كانوا فنانني، وعلى اأ�شدقاء اأنت منهم.

كل اأن�اع الر�شم

كنت عرفت ق�ش������ة اأول احتكاك ملروان 

�شاهني ب������اأول معر�ص كان������ت وزارة املعارف 

تن������وي اإقامته �شنوياً للفنانني ال�شوريني، ومع 

أنه كان  أن������ه مل ي�شرتك يف ذلك املعر�������ص اإل ا ا

وراء ا�ش������رتاك �شبحي �شعيب فيه، فقد راأى 

لوان الزيتية،  يف بيت������ه يف حم�ص لوح������ة بالأ

تث������ل مقهى م������ن مقاهي حم�������ص، ورواده 

يلعب������ون »الدومينو« كما �شاهد درا�شة بالقلم 

الر�شا�������ص لفالحني عائدين م������ع حمارهم 

اإىل قريته������م، ويق������ول م������روان: وطلبت، من 

عب������د الظاه������ر، اأن يعيد ر�شمه������ا، فر�شمها 

لوان املائي������ة، وا�شتغرق يف تنفيذ  اأمامنا بالأ

ذلك ثالث �شاعات فاأخذناها وقدمناها اإىل 

وىل مع لوحتني  املعر�ص، ففازت باجلائزة الأ

لن�شري �شورى وناظم اجلعفري.
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- م�����ا ال��������ذي ج������رى ب���ع���د ه���ذه 

احلادثة؟

•	قربن������ا الفن������ان �شبحي �شعي������ب منه، 
و�شجعن������ا على تخط������ي العراقيل التي كانت 

تق������ف يف طريقنا، وقدم لنا بع�ص ال�شكاكني 

اخلا�شة بالر�شم الزيتي، وقمنا معه بجولت 

آفاقاً  لر�شم الطبيعة يف الطبيعة، فتحت لنا ا

أنواع الر�شم املائي  جديدة، تعلمنا فيه������ا كل ا

والزيتي والبا�شتيل والفحم وغريها.

- ودرا�شتك اجلامعية؟

•	ان�رشفت اإىل اجلامعة، لكن تلك الفرتة 
نها ربطتني  التي حتدثت عنها كانت هامة لأ

بالف������ن الت�شكيلي برباط وثيق ل فكاك منه، 

عل������ى الرغم من بع�ص الف������رتات التي كانت 

تبعدين عن العمل الفني..

مدير للتلفزي�ن..

ذات يوم من عام 1956، كنت قد عرفت 

كتب  اأن م�شابقة للمذيعني �شتقام، فذهبت لأ

ريبورتاجاً عن ذلك، التقيت مبروان �شاهني 

ذاعة ب�ش������ارع الن�رش، كان �شاباً و�شيماً  يف الإ

يلي������ق به اأن ي�شبح جنماً �شينمائياً، ل مذيعاً 

داب  ذاعة، لكنه وقد تخرج من كلية الآ يف الإ

»ق�شم الفل�شفة وعل������م النف�ص« كان يريد اأن 

يعمل، فخا�ص امتحان������ات م�شابقة املذيعني 

التحريري������ة وال�شفهية، وجنح ومار�ص العمل 

خبار وكمق������دم للرامج  كمذيع لن�������رشات الأ

الثقافية واملنوعة، و�شار �شديقي.

وبعد ذلك باأربع �شنوات، انتقل للعمل يف 

التلفزي������ون العربي ال�ش������وري الذي افتتح يف 

توز 1960 ف�شدقت نبوءتي فيه كنجم، غري 

أي�شاً، ف�شار  أنه كان �شاحب كف������اءة اإدارية ا ا

مديراً للرامج ثم مديراً للتلفزيون يف فرتات 

لحقة، وهذا ما �شنعرفه منه.

مدر�س للفل�شفة 

- حدثني عن هذه الفرتة؟

- ق������ال: اأنت تع������رف ه������ذه الفرتة حق 

املعرفة، ففيم هذا ال�شوؤال؟

أريد اأن يعرفها القراء.. - قلت له: ا

•	قال: كانت فرتة عملي مذيعاً يف اإذاعة 
دم�ش������ق ق�شرية ن�شبياً وكنت منهمكاً يف عدة 

أنني كن������ت مدر�شاً للفل�شفة  ن�شاطات، منها ا

أ�ش�شت جملة »العمران«  يف ثانوية دم�ش������ق، وا

الت������ي اأ�شدرتها وقتئٍذ وزارة ال�شوؤون البلدية 
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خبار من  والقروي������ة، وكنت اأقدم ن�������رشات الأ

أ�شبوعياً  ا اإذاعي������اً  أق������دم برناجماً  ذاعة، وا الإ

ألوان«، معك، األ تذكر ذلك؟ بعنوان »ا

اأذكر طبعًا، فقد دام عدة �شن�ات   -

يف اخلم�شينيات وال�شتينيات..

أ�شاهم يف برامج ومنا�شبات  •	قال: كنت ا
أنه عندما اأعلن  ر�شمية ودينية وثقافية، غري ا

اأن التلفزي������ون �شيفتتح قريب������اً ندبت للعمل 

يف القاه������رة، واطلعت عل������ى التجارب التي 

كان امل�رشي������ون يجرونها لفتت������اح التلفزيون 

امل�رشي، وعندما ع������دت اإىل دم�شق التقيت 

بالدكت������ور �شباح قباين العائ������د من اأمريكا، 

وح�رشنا معاً الفتت������اح يف 23 توز 1960، 

املوعد الر�شمي لفتتاح التلفزيون يف كل من 

القاهرة ودم�شق.

يف  دورك  ك������ان  م��������اذا  واأن���������ت   -

التلفزي�ن؟

•	كان ن�شاط������ي يف خمتلف امليادين، كنت 
مكلفاً بتدري������ب املذيعات، ومعدات الرامج، 

خب������ار، وكان اأول برنامج  وتقدمي ن�رشات الأ

ثقايف بث يف التلفزيون يف اليوم الثالث بعد 

�شبوع« الذي اأعددته  افتتاحه برنامج، »هذا الأ

أن������ت، و�شم فق������رات هامة، وه������و الرنامج  ا

الذي حتول اإىل جمل������ة التلفزيون فيما بعد، 

واأنت قد اأعددته ل�شنوات طويلة. قدمنا فيه 

لقاء مع ال�شباح ال�شوري العاملي الذي اجتاز 

بحر املان�ص، وهو من اأ�رشة زيتون، ولقاء اآخر 

مع ح�شن كمال مدير املتحف احلديث الذي 

حتدث عن معر�ص ت�شكيلي اإ�شباين، ولقاء مع 

الفنانة �شعاد ها�شم اللبنانية التي كانت تناف�ص 

فريوز، وريبورتاجاً عن املطرب ال�شعبي معن 

دند�ش������ي، وغري ذلك، وق������د قدمت بعد ذلك 

برنامج »عامل الف������ن« وبرناجماً حوارياً با�شم 

»ندوة دم�شق« وغري ذلك.

فريق عمل واحد..

التلفزي�ن  كانت احلال يف  - كيف 

وقتئٍذ؟

وىل م������ن الب������ث  •	يف تل������ك املرحل������ة الأ
التلفزيوين كان التع������اون بني العاملني مثرياً 

داء  عجاب، وكان الت�شابق بني الزمالء لالأ لالإ

جود ل يو�شف، مما يدل  ف�شل والعمل الأ الأ

عل������ى روح الت�شحية ال�شائ������دة بني اجلميع، 

وب�شكل خا�ص لدى مديرن������ا الدكتور �شباح 

أدار العمل بحكم������ة ومهارة  قب������اين ال������ذي ا

وهدوء اأع�شاب، ويف اعتقادي اأن اإدارته كان 

لها الف�شل يف اإجن������اح التجربة التلفزيونية 

وىل، اإن������ه اأف�شل مدير، وهو اإداري ممتاز  الأ

وقادر.

وثمانية معار�ص..

اإذًا  ن�شاطاتك  نق�شم  اأن  ميكننا   -

والن�شاط  الفني  الن�شاط  ق�شمني،  اإىل 

عالمي؟ الإ

•	قال: بل اإىل ثالثة اأق�شام، فهناك ن�شاط 
هام، وهو عملي يف الكونغو، كاأ�شتاذ للفل�شفة، 

عمايل الفنية. وعار�ص لأ
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يف ع������ام 1966م تعاق������دت م������ع مروان 

�شاهني حكومة الكونغو الدميقراطية للعمل 

فيها م�شت�شاراً فنياً ومدر�شاً يف وزارة الرتبية 

أربع �شنوات،  الكونغولية، وبقي هناك حوايل ا

ثم عاد اإىل التلفزيون العربي ال�شوري مديراً 

للرامج ثم مديراً للتلفزيون، ثم اأ�شبح مديراً 

عالمي، ثم �شافر اإىل روما  عداد الإ ملعهد الإ

نباء ال�شوري������ة »�شانا« يف  مندوباً لوكال������ة الأ

أثناء رحلت������ه الطويلة يف  اإيطالي������ا، وكان يف ا

حيات������ه ل ينفك عن الر�شم، ففي عام 1961 

أق������ام اأول معر�ص له يف �شالة الفن احلديث  ا

لوان املائية والبا�شتيل، ويف العام  العاملي، بالأ

التايل اأقام معر�ش������اً يف نادي اخلريجني يف 

ل������وان الزيتية، وكان  دم�ش������ق، وهذه املرة بالأ

حتت رعاي������ة رئي�������ص وزراء �شوري������ة وقتئٍذ 

املرحوم خالد العظم، ث������م انتقل اإىل بريوت 

لوان  واأقام معر�شاً يف فن������دق الكارلتون بالأ

الزيتي������ة، وع������اد اإىل دم�شق ف������كان معر�شه 

الرابع يف املركز الثقايف العربي، ثم اأقام عام 

ل������وان الزيتية يف �شالة  1967م معر�ش������اً بالأ

ألبري« يف كين�شا�شا بالكونغو، ثم اأقام  »املل������ك ا

معر�شاً يف املركز الثق������ايف العربي ال�شوري 

أق������ام معر�شاً  يف باري�ص ع������ام 1986م ، ثم ا

يف �شال������ة ن�شري �شورى ع������ام 1997م، واأقام 

معر�شه الثامن يف ال�شالة نف�شها ، اإنها حياة 

حافلة بالن�شاط������ات، واأهمها الن�شاط الفني 

ال������ذي برع في������ه، موؤخراً بخا�ش������ة، يف ر�شم 

»البورتريات« ل ير�شم وجهاً اإل وتكاد لوحته 

عجاز. تنطق مبا ي�شبه الإ

ويف بيت������ه يف الرو�شة بدم�ش������ق، التقيته 

�شئل������ة واأجوبته الفنية الدالة  فكانت هذه الأ

على خرته.

- اأرى يف اأعمالك نزعة واقعية، يف 

حني اأن النزعات الفنية احلديثة تتجه 

نح� الفن الال�شكلي اأو التجريدي ؟

•	ق������ال: لي�ص الف������ن الواقعي هو الرتديد 
الواقعي احلريف ملو�شوعات عينية من طبيعة 

ية �شورة فوتوغرافية  اأو غريه������ا، واإل كان لأ

تافه������ة القيمة الفني������ة املطلوبة نف�شها، ومن 

غري املعق������ول اأن ت�شاب������ه اللوح������ة الواقعية 

داء،  �شل، فالختالف يظهر بو�شوح يف الأ الأ

والر�شم والتلوين، وكذلك احلذف، وغالباً ما 

أ�شي������اء يف الطبيعة ل توؤدي  يح������ذف الفنان ا

النظرة اجلمالية التي يتوخاها.

•	اإنني �شخ�شي������اً ل اأ�شنف نف�شي كفنان 
أبتعد عن الواقع، واأترك  واقعي، فكث������رياً ما ا

ط������ار الطبيعي  املج������ال خلي������ايل �شم������ن الإ

أنا اأرف�ص الفن الال�شكلي  وال�شكلي للوحة، وا

ال������ذي يبدو بنظري عبث������اً ل طائل منه، ول 

يرتك لدى امل�شاهد اأي تاأثري.

الت�شكيلي  ال��ف��ن  مكانة  ه��ي  م��ا   -

ال�������ش����ري وم������اذا ح��ق��ق��ه م���ن ت��ق��دم 

وتط�ر؟

•	هناك تطور كبري حققه الفن الت�شكيلي 
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خ������رية وقد �شاهمت  ال�ش������وري يف العقود الأ

البعثات الفنية للخارج، خ�شو�شاً اإىل اأوروبة 

ورو�شيا، يف اإغن������اء التجربة الفنية ال�شورية، 

كما اأن تاأ�شي�ص كلية الفنون اجلميلة �شاعدت 

يف خل������ق مواهب فنية جدي������دة، بينما كانت 

الظروف يف املا�شي ل ت�شاعد على اكت�شاف 

املواهب، كما اأن املجتمع ال�شوري نف�شه اأخذ 

عم������ال الفنية ويقبل عل������ى ارتياد  يهت������م بالأ

املعار�������ص، وعلى اقتناء اللوح������ات، كما برز 

فنانون يف ال�شاحة الفنية مل يكونوا معروفني 

من قبل، وبرهنوا على كفاءتهم وتفوقهم.

هذا من جهة ومن جهة اأخرى ثمة مظاهر 

يف احلرك������ة الفنية ال�شورية تدل على �شلبية 

أ�شاهدها  وفو�شى فنية، واأكرث املعار�ص التي ا

تعك�ص جميع الجتاهات الغربية، وخ�شو�شاً 

احلديثة منه������ا، وتبالغ فيها، ف�رشنا ن�شاهد 

يف املعار�ص وخ�شو�شاً الر�شمية منها حوايل 

عمال جتريدية  أو اأكرث من الأ ثمانني باملئ������ة ا

بحتة، ورغ������م احرتامي للنزعات الفنية على 

اختالفه������ا، ل يهمني اإل العمل الفني اجليد 

داء املع������ر، فلي�������ص يف معظم هذا الذي  والأ

أداء جيد. أو ا ن�شاهده، فن جميل ا

غري ذلك نالحظ زيادة ملحوظة يف عدد 

�شالت العر�ص، يف املا�شي كان الفنان يحار 

ن فال�شالت  أم������ا الآ أي������ن يعر�������ص اأعماله، ا ا

متوافرة و�رشوط العر�ص فيها مالئمة، وهذا 

ي������دل على اهتمام اجلمه������ور ال�شوري بالفن 

الت�شكيلي واجنذابه اإليه.

ك��ت��اب��ات نقدية  ن���رى  م���ا  ك���ث���ريًا   -

آراء ح�ل النتاج الفني.  عمال فنية، وا لأ

ما راأيك بالنقد عم�مًا، والنقد الفني 

املحلي بخا�شة؟

•	النق������د الفني الت�شكيلي، م�شاألة �شديدة 
التعقي������د، فالبناء الت�شكيلي ذو دللت كثرية 

اإذ ينبغي عل������ى الناقد اإي�شاح ه������ذا البناء، 

واأهدافه، فهو من جهة روؤية للعمل الفني ثم 

الدخول يف التفا�شي������ل، فالنقد حكم قيمة، 

والقيم������ة اجلمالية لي�ص م������ن ال�شهل التعبري 

عنه������ا، وتلعب الثقافة والرتبي������ة الفنية لدى 

الناقد دورها يف التقييم.

يف بلدن������ا لي�ص للنق������اد موؤهالت جتعلنا 

غ������ري  ومعظمه������م  حكامه������م،  لأ نطمئ������ن 

متخ�ش�شني، وي�شبحون يف بحور، ل ميلكون 

فيها اأدوات ال�شباحة، والكتابات يف معظمها، 

أو الكالم الغام�ص والذي  نوع من التقريظ، ا

ل تفه������م من ورائه �شيئاً، با�شتثناء عدد قليل 

آرائه، وكتاباته، وكل ما اأرجو  يبدو من�شفاً يف ا

اأن ي������زداد الناقدون معرف������ة بالفن وتاريخه 

واأ�شوله، وينطلقون من اأحكام مو�شوعية.

اخل�شائ�ص ال�شكلية للعمل الفني، لي�شت 

أو التقييم  وحدها كافي������ة حلدوث الفه������م، ا

أو التذوق املح�ص، فعامل الفن لي�ص  اجلمايل، ا

مفتوحاً لكل النقاد، مهما كانت عبقرياتهم، 

فلكل منهم طريقته يف اكت�شاف ما يف العمل 

من دللت واإ�ش������ارات تعني على الغو�ص يف 
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خرى  اأعماقه، وهذا ينطب������ق على الفنون الأ

أي�شاً كاملو�شيقى وال�شعر وغريه. ا

هناك  لي�س  اأن���ه  اإىل  ي��ق���د  ه��ذا   -

معيار ثابت للتذوق الفني؟

•	هذا �شحيح، فكثرياً ما اعتر عمل فني 
رديئاً يف مرحلة ما، ثم اعتر فيما بعد يف غاية 

بداع وكمث������ال لوحة اإدوار مانيه  الروعة والإ

»غ������ذاء على الع�ش������ب« كان ا�شتنكارها كبرياً 

ول م������رة يف باري�ص، وردة  عندم������ا عر�شت لأ

فعل اجلمهور غا�شبة وراف�شة، بينما تعتر 

ن اأحد اأهم الكن������وز املب�رشة بالنطباعية،  الآ

وهذا ي������دل على التغري الذوقي من جيل اإىل 

جيل، واأن هناك عوامل ثقافية وتربوية توؤثر 

يف هذا التحول.

- اأجد اأنك اأنت �شخ�شيًا متيل اإىل 

ه�  م��ا  وال��ب���رت��ري��ات،  الطبيعة،  ر���ش��م 

بال�شبط م�رسوعك الفني يف املا�شي، 

واحلا�رس، وامل�شتقبل؟

•	م�رشوعي الفني منذ البداية كان دائماً 
واح������داً هو التعبري عن اجلمال حيثما وجد، 

أ�شكال������ه يف الطبيعة واملجتمع واحلياة  وبكل ا

ن�شاني������ة عل������ى اختالفها، وم������ا زلت على  الإ

هذا النحو يف احلا�رش، و�شوف يالزمني يف 

امل�شتقب������ل. بداأت انطالقت������ي الفنية منذ اأن 

أنا يف �شن الثامنة ع�رشة من عمري  ق������راأت وا

ق�شة حياة الفنان الهولندي »فان غوغ« وهي 

ق�شة موؤثرة ج������داً، وغنية بالتجارب الفنية، 

اإىل اأن انته������ت حياته املبكرة ب�شكل ماأ�شاوي 

اأدت به اإىل اجلنون ثم النتحار.

أ�شياء كثرية، فقد  علمتني هذه الق�ش������ة ا

ازداد تعلق������ي �شخ�شي������اً بالف������ن يف مرحلة 

ت قلبي اإعجاباً  أنها مالأ وىل، كما ا تكويني الأ

ب�شخ�شية ه������ذا الفنان ال������ذي كان �شاحب 

ر�شال������ة يف احلياة، كما علمتني اأن الفن اأمر 

يف غاي������ة القدا�شة، والروعة، اأما عن ر�شمي 

أن������ا اأقف مبه������وراً اأمام  وحب������ي للطبيعة، فا

اجلم������ال الطبيعي، وكل فن������ان ل بد من اأن 

ي������رى اإىل ما فيها من جمال ل يخطئ، ل يف 

اللون، ول يف الظل والن������ور، ول يف ال�شكل، 

وي������رى اإىل التغيري يف تعاق������ب الف�شول، وما 

نوؤدي������ه نحن الفنانني من اأعم������ال ما هو اإل 

جزء ب�شي������ط للغاي������ة، اإن الطبيعة عامل غني 

يالحقني واألحق������ه بجماليته املثالية وكنوزه 

اللونية.

- ما جديدك؟

•	ق������ال: معر�شي لهذا العام 2010 الذي 
أر�شم لوحات������ه، و�شاأقدمه بعد مدة يف �شالة  ا

فنية يف دم�شق.

- �شكراً، واأتنى لك النجاح دائماً.

¥µ
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�شفحات من الن�شاط الثقايف

كتاب ال�شهر

عودة التاريخ

اآخر الكالم

توينبي.. التحدي وال�شتجابة

اإعداد: اأحمد احل�شني

اإعداد وتقدمي: حممد �شليمان ح�شن

رئي�س التحرير
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م�ؤمتر العروبة وامل�ستقبل: 

�سالم الذي عقد  أك������د البيان اخلتامي الذي �سدر عن م�ؤمتر العروبة والإ ا

أنهما واقع  يف دم�س������ق اأن امل�ؤمترين تناول�ا فك������رة العروبة ومك�ناتها عل������ى ا

م��س�عي ووعي بالنتماء وه�ي������ة متط�رة وهم�م م�سرتكة وم�رشوع وحدوي 

مة وكفاح ي�فق بني ال�طني والق�مي وعقيدة  وحت������رر من التجزئة واإحياء لالأ

ر�ض والتن�ع والتعدد.  ق�مية ورابطة تق�م على اللغة والتاريخ والأ

❁

ò
اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�شورية(
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أه������م عامل من عوامل  وقال البيان: اإن ا

االنتم������اء الذي ت�شكل������ه العروبة ه������و اللغة 

من حيث كونها منبع������اً للتعبري عن امل�شرتك 

داب  والوجدان وامل�شاعر والعقل و�شناعة االآ

أوا�������ر الرتابط يف  والفن������ون والعلوم و�شد ا

أبعاد موحدة ي�شودها التنوع  كتلة ب�رية ذات ا

ديان واملعتقدات  واخل�شو�شي������ة والتعدد واالأ

مة جذراً  وكل ذل������ك يف ظل لغة تهب هذه االأ

عميقاً من اجل������ذور الروحية لدى الناطقني 

بها بحيث اإن اأي فقر اأو غنى ي�شيب العروبة 

اإمنا ي�شيب لغتها. 

واأ�شاف البيان.. اأن العروبة ال تتفق مع 

كل ما ه������و عزلة وقطيع������ة وانغالق و�راع 

أ�شا�شه������ا كتلة ح�شارية  ح�ش������اري.. اإنها يف ا

ثقافي������ة كانت يف مراحل م������ن التاريخ ج�ر 

توا�شل وم�شادر من الرقي والتقدم والعلوم 

والفن������ون اأغنت بقية االأمم مب������ا ملكت من 

مت������دن وثقافة وه������ي يف �شبي������ل اأن توا�شل 

خري������ن عليها اأن  طريقه������ا هذا لنف�شها ولالآ

ت������ويل الثقافة والفعل احل�ش������اري اهتمامها 

القادر على اإعادتها اإىل لعب دورها التاريخي 

يف �شناعة التقدم والوعي يف العامل. 

أ�ش������ار البي������ان اإىل اأن املوؤمترين تناولوا  وا

أنها لي�شت مقت�رة  الق�شية الفل�شطينية على ا

على الفل�شطيني������ني دون �شائر العرب.. اإنها 

ول وق�شيتها املركزية.. ولهذا  هم العروبة االأ

فه������ي حق عربي تق������ع م�شوؤوليته على كاهل 

العرب جميعاً اإن من حيث ال�شعي اإىل الدفاع 

عنها بكل الو�شائ������ل امل�رشوعة واإن من حيث 

دعمهم ال�شع������ب الفل�شطيني يف جعله قادراً 

على ا�شرتداد جميع حقوقه امل�رشوعة. 

وذك������ر البيان اأن وعين������ا لعروبتنا ي�شعنا 

أنها كانت  أم������ام تاريخ حافل بال�شواهد على ا ا

عروب������ة غني������ة بالن�شال والثقاف������ة والتحرر 

والعقالنية والعمق النقدي ورجال ال�شيا�شة 

بداع.. وه������ي رغم ما تعر�ص له  والفكر والإ

تاريخها يف فرتات طويلة من تقهقر و�شكونية 

وانهي������ار ظلت قادرة على اأن تتلم�ص طريقها 

للنهو�ص من جديد رغم كرثة اأعدائها والعمل 

الدائم على ت�شتتها و�شياعها وحتى اإبادتها.

أنه لي�������ص للعروبة تعريف  وراأى البي������ان ا

جامد وهي يف تعريفه������ا ت�شكل مرات كثرية 

التبا�ش������اً لدى الكثريين غ������ري اأن العروبة يف 

ن تتق������دم، وتتطور، وتغنى  أبعاده������ا قابلة لأ ا

ب������كل ما هو جديد واإنه ملن اخلطاأ التاريخي 

اأن نعي�ص عروب������ة بعيدة عن معنى التحديث 

واحلداث������ة وخ�شو�شاً اأن العروبة حالة هدم 

وبناء.. حال������ة ل ن�شتطيع اأن جنعلها منغلقة 

ومعزولة فه������ي تهدم من ذاته������ا ما ل يتفق 

وتطورها وتبني ما يجعلها قادرة على النماء 

م������ن جديد، وكما نكون تك������ون عروبتنا فهي 

أي�شاً.  نحن ونحن هي ا
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أم������ا يف ال�شيا�شة ف������ال عروبة  وق������ال.. ا

�شحيحة ب�شيا�ش������ات مري�شة ت�شيب الوطن 

العرب������ي بفق������ر يف املواق������ف و�شع������ف يف 

التوجهات الوطني������ة والقومية وفرقة تعمق 

أنف�شهم وحتولهم  م������ن انق�شام العرب عل������ى ا

اإىل اأقط������ار متنافرة متخا�شمة ي�شهل معهما 

تدم������ري كل ما يفيد العروب������ة من بناء لوطن 

توحده ال�شيا�شة بدلً من اأن ت�شيبه بالتناحر 

والتفتت. 

أن������ه اإذا كان للعروبة من  واعت������ر البيان ا

�شولي������ات املذهبية  مقت������ل فه������و حتك������م الأ

�شوليات لي�شت  والطائفية بها ذلك اأن هذه الأ

مبوق������ف �شد الدين فح�ش������ب اإنها �شعي اإىل 

م������ة وت�شتتها و�شياعها وانق�شامها  تفكيك الأ

على ذاتها ع������ر حتويل طريقها اإىل ظالمية 

أ�شب������اب وجودها كاأمة قابلة  تفقد معها كل ا

للتوحد والتقدم. 

واأ�ش������اف.. لقد تعر�������ص الوطن العربي 

أنه يتعر�ص اليوم اإىل حماولت  تاريخيا كما وا

التفتيت والت�شييع وخ�شو�شاً من قبل الذين 

ل يجدون فيه اإل موقعاً يخدم ا�شرتاتيجيتهم 

وثروات ترف������د اقت�شادهم بالقوة وال�شيطرة 

مر ل �شبيل اإىل مقاومته واخلروج  واإن هذا الأ

من������ه اإل بعروبة متما�شك������ة منا�شلة مدافعة 

عن حقها يف اأن تكون اأمة حرة م�شتقلة تعود 

أبنائها يف  قوته������ا اإىل ذاتها وثرواتها اإىل حق ا

التقدم والعي�ص الكرمي وال�شالم. 

أ�ش������ار اإىل اأن املوؤتري������ن تطرق������وا اإىل  وا

مو�شوع العروب������ة والعلمانية م������ن حيث اأن 

العلماني������ة واقع مدين يتمت������ع بقانون مدين 

أي�ش������ا يحمي الدين من الطائفية والغيبيات  ا

ويدافع عن حرية املعتقد، وممار�شة ال�شعائر 

وينق������ذ املجتمع م������ن الع�شبي������ة، والقبلية، 

�شولية، واملذهبية التي هي جميعاً مقتل  والأ

اأي جمتمع من املجتمعات. 

ولف������ت اإىل اإن العلماني������ة يف حقيقة من 

حقائقها هي الذهاب بالف������رد اإىل املواطنة 

الكاملة واإقامة اجلماعة كتلة واعية بالتقدم 

والتط������ور من خ������الل حتوي������ل اجلميع معها 

اإىل نظ������ام يوؤ�ش�ص لقيام الدولة احلديثة عر 

عروبة منقاة من كل ع�شبية وتخلف وغيبية 

وطوائفية. 

أننا  أ�شار البي������ان اإىل اأن الكثريين يرون ا وا

مر  وكم������ا نكون تكون عروبتن������ا ولعل هذا الأ

�شحي������ح اإىل حد بعيد كما ي������رى كثريون اأن 

عروبتنا نحن ونح������ن عروبتنا وهذا �شحيح 

اأي�شاً ومن هن������ا كان انق�شام حاد يف تف�شري 

العروبة فاإىل عروبة تعر عن اأحالم �شعوبنا 

العربية وطموحاتها وتوؤ�ش�ص اإىل قطر متنور 

حكيم ي�شعى يف ما ي�شعى اإليه، نحو م�شتقبل 

مة يف �شبيل  عروبي تتحقق فيه وحدة هذه الأ
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امل�شاهمة العميقة بامل�شاركة يف �شناعة تاريخ 

ب�رشي ي�شوده التقدم والعدالة وال�شالم. 

ي�شار اإىل اأن الدكتورة جناح العطار نائب 

رئي�ص اجلمهورية قد افتتحت فعاليات هذا 

املوؤتر الذي �شم نخبة من املفكرين العرب 

قطار العربية وبحثوا  تواف������دوا من اأغلبية الأ

وتدار�شوا وناق�شوا ق�شية العروبة من خالل 

حم������اور ومو�شوعات هام������ة وعديدة منها.. 

فكرة العروب������ة ومكوناتها.. العروبة واللغة.. 

آفاقه������ا الثقافي������ة واحل�شارية..  العروب������ة وا

والدي������ن..  العروب������ة  والدول������ة..  العروب������ة 

العروبة والعوملة والهوية.. العروبة والق�شية 

الفل�شطيني������ة.. العروب������ة والتن������وع الثني.. 

العروبة والتاريخ.. العروبة واحلداثة.. واقع 

العروب������ة يف الوطن العرب������ي.. العروبة بني 

مة والدولة والقط������ر.. العروبة  الدول������ة والأ

وال�شيا�ش������ة.. العروب������ة والعلمانية.. العروبة 

�شولية الطائفي������ة واملذهبية.. والعروبة  والأ

)1(
وخماطر الهيمنة. 

اإثراء املحت�ى الرقم العربي: 

اأعلنت املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

لك�شو يف الندوة الدولية ال�شاد�شة  والعلوم الأ

مبنطق������ة  احلا�ش������وب  وهند�ش������ة  للعل������وم 

لك�شو اأجنزت  احلمام������ات التون�شي������ة اأن الأ

م�������رشوع التطبيق������ات احلا�شوبي������ة باللغ������ة 

العربية: كاملعجم التفاعلي ونظام ال�شتقاق 

والت�رشي������ف وبرنامج اخللي������ل ال�رشيف للغة 

العربي������ة الذي متَّ اإطالق اإ�ش������داره بالتعاون 

مع مدينة امللك عبد العزيز باململكة العربية 

ول يف اململكة  ال�شعودي������ة وجامعة حمم������د الأ

املغربية. 

وقال الدكتور حمم������د العزيز بن عا�شور 

لك�شو كلفت  لك�ش������و: اإن الأ املدي������ر الع������ام لالأ

جمموعة من العلميني الع������رب املميزين من 

داخ������ل الوطن العرب������ي وخارج������ه بتق�شي 

حالة املعرف������ة يف العامل ح������ول اأدوات اإغناء 

املحتوى الرقم������ي العربي كمحركات البحث 

يف الن�شو�������ص العربية على �شبكة املعلومات 

للمفردات  الدللي������ة  وال�شب������كات  الدولي������ة 

العربي������ة والتدقي������ق والت�شكي������ل والتحلي������ل 

يل للغة العربية، موؤكداً اأن جهود  النحوي الآ

املنظمة يف النهو�ص باللغة العربية والتوجه 

به������ا نحو جمتم������ع املعرفة تن������درج يف نطاق 

اإميانها ب������اأن اللغة العربية �شاأنه������ا �شاأن كل 

جداد وتظل  لغة حية تظل امت������دادا للغة الأ

حافظة للرتاث ووعاء للثقافة ومعينا ومنبعا 

�شالمية يف  �شهامات ح�شارتنا العربية والإ لإ

الثقافة العاملية. 

وذك������ر العا�ش������ور اأن قم������ة دم�شق 2008 

لك�شو تنفيذ م�رشوع النهو�ص  أناطت بعهدة الأ ا

باللغ������ة العربي������ة والتوجه به������ا نحو جمتمع 

املعرفة فبا�������رشت بتنفيذ عدة برامج تهدف 
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اإىل تطوير حمتوى مناه������ج اللغة العربية يف 

كل مراحل التعليم ورفع م�شتوى اأع�شاء هيئة 

التدري�ص لغوياً واإع������داد �شتة جملدات حول 

ر�شادي  م�شفوفة اللغة العربي������ة والدليل الإ

ملعلمي اللغ������ة العربية واإجن������از درا�شة حول 

أ�شباب وم�شببات ت������دين تعليم اللغة العربية  ا

لك�شو اأولت  يف الوطن العربي، مو�شحاً اأن الأ

اأكر الهتمام لتاأ�شي�ص �رشاكات مع موؤ�ش�شات 

وهيئات عربية خمتلفة حكومية وغري حكومية 

كادميية العربية ودعمها  لت�شجيع البحوث الأ

لية للغة العربية واإدراكاً  يف جمال املعاجلة الآ

منها ب������اأن م�شوؤولية التوج������ه باللغة العربية 

)2(
نحو جمتمع املعرفة م�شوؤولية اجلميع.

م�ؤمتر الرتاث العمراين: 

احت�شنت العا�شم������ة ال�شعودية الريا�ص، 

لل������رتاث  ول  الأ ال������دويل  »املوؤت������ر  اأعم������ال 

�شالمي������ة« مب�شاركة  العم������راين يف الدول الإ

املخت�شني والباحث������ني من اململكة وعدد من 

�شالمية واأنحاء العامل. الدول العربية الإ

ويهدف املوؤتر اإىل تقييم الو�شع الراهن 

�شالمية،  لل������رتاث العم������راين يف ال������دول الإ

طر امل�شتقبلي������ة لتطوير جوانب  وحتدي������د الأ

الرتاث العم������راين القت�شادية والجتماعية 

والثقافي������ة، يف �ش������وء العم������ل عل������ى اإبراز 

همية الثقافية والقت�شادية والجتماعية  الأ

وال�شياحية للرتاث العمراين، كاأحد القطاعات 

�شالمية.  �شا�شية للتنمية يف الدول الإ الأ

وي�شعى املوؤتر، اإىل حتقيق التكامل بني 

اجله������ات ذات العالقة بالرتاث العمراين يف 

�شالمية، مب������ا يعود على مواطنيها  الدول الإ

باملنافع الجتماعي������ة والعوائد القت�شادية، 

واإعادة تاأهيل املباين والقرى ومواقع الرتاث 

العم������راين، كما تط������رق املوؤتر اإىل عدد من 

املحاور املتعلقة باجلهود احلكومية ومبادرات 

القطاع اخلا�ص، و�شبل تفعيل اأدوار التوعية 

عالمية املت�شلة باجلودة وجمالت البحث  الإ

والبتكار والتدريب والتعليم يف جمال الرتاث 

هم املتغريات  العم������راين، اإىل جانب عر�ص لأ

البيئية وانعكا�شها على الرتاث العمراين. 

وقال رئي�ص اللجنة العلمية للموؤتر ع�شو 

اللجن������ة العليا املنظمة عمي������د كلية العمارة 

والتخطيط، الدكتور عب������د العزيز بن �شعد 

وىل يف  املقرن، اإن انعقاد املوؤتر بن�شخته الأ

اململك������ة، يوؤكد اهتمام احلكوم������ة ال�شعودية 

�شالمية،  بال������رتاث العم������راين يف ال������دول الإ

م�شرياً اإىل اأن الرتاث العمراين هوية املجتمع 

ومرجعي������ة ت�شميم امل�شتقب������ل، م�شدداً على 

�������رشورة احلف������اظ عليه، لفت������اً اإىل اأن هذا 

فراد  ال������رتاث ي�شكل جزءا مهما من ذاكرة الأ

والأمم، مل������ا في������ه من قيم ثقافي������ة، وق�شايا 

تتعل������ق بالتطوير القت�ش������ادي والجتماعي 

للمجتمع.
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ول  و�شم������ن فعاليات املوؤت������ر الدويل الأ

�شالمي������ة  لل������رتاث العم������راين يف ال������دول الإ

ثار  ال������ذي نظمته الهيئة العامة لل�شياحة والآ

أم الق������رى بالتعاون مع اأمانة  قدمت جامعة ا

العا�شمة املقد�شة معر�شا للرتاث العمراين، 

اإ�شافة اإىل العديد من املحا�رشات الثقافية، 

التي حملت العناوي������ن التالية: تراث منطقة 

ال�شامية، التعامل م������ع العنا�رش القدمية يف 

�شالمي������ة، عنا�رش الرتاث املعماري،  املدن الإ

الكتابات والنقو�ص مبكة املكرمة، واحلدائق 

يف مكة املكرم������ة، التخطي������ط العمراين يف 

املا�شي واحلا�رش. 

ويف اإط������ار ه������ذه التظاه������رة اأ�ش������درت 

عالم والعالق������ات العامة يف الهيئة  اإدارة الإ

ثار، ع������دة مطبوعات  العام������ة لل�شياحة والآ

واأفالم وثائقية، حملت املطبوعات العناوين 

�شواق ال�شعبية يف اململكة العربية  التالية: الأ

ال�شعودي������ة، ومراك������ز امل������دن التاريخي������ة يف 

اململكة العربية ال�شعودية، والرتاث العمراين 

الوطن������ي ال�شعودي، الق������رى الرتاثية، ترميم 

فالم الوثائقية التي  أم������ا الأ املباين الطينية، ا

اأ�شدرته������ا فهي: فيلم تخي������ل، فيلم الثقافة 

والرتاث، فيلم احلجر، فيلم الرياح العربية، 

فيلم قرى تنبت الورد، اإ�شافة اإىل العديد من 

خرى. فالم الأ الأ

أك������د اأمني ع������ام الهيئة العلي������ا لل�شياحة  ا

مري �شلطان بن �شلمان بن عبد  ال�شعودي������ة الأ

العزيز اأهمية اإعادة الرتميم واملحافظة على 

أبرز  ال������رتاث العمراين واملعامل الرتاثية كاأحد ا

املقومات ال�شياحية والقت�شادية التي تزخر 

بها ال�شعودية.

ويف ذات ال�شياق نظمت موؤ�ش�شة الرتاث 

ال�شع������ودي دورة تخ�ش�شية ح������ول مو�شوع 

الرتمي������م واحلفاظ على ال������رتاث العمراين، 

ترك������زت حماوره������ا على بح������ث الت�رشيعات 

نظمة واملعايري الدولية املتعلقة باحلفاظ  والأ

على ال������رتاث العم������راين واملعلوماتية واملواد 

والتقنيات احلديثة ودورها يف احلفاظ على 

الرتاث العمراين واملواد امل�شتخدمة يف املعامل 

ثري������ة والرتاثية، اإ�شافة اإىل طريقة اإعداد  الأ

ثري������ة والرتاثية  م�رشوع������ات ترميم املعامل الأ

واملحافظة عليه كقيمة تراثية وتاريخية مع 

مثلة العملية املختارة يف اإعادة  اأخذ بع�ص الأ

ثرية والرتاثي������ة وتوظيفها  تاأهي������ل املع������امل الأ

يف زي������ارة ميدانية لبع�ص املواق������ع الرتاثية 

يف الريا�������ص، وكانت الهيئ������ة العليا لل�شياحة 

ال�شعودي������ة ق������د اأطلقت جائ������زة متخ�ش�شة 

للمحافظ������ة عل������ى اإحياء ال������رتاث العمراين 

يف ال�شعودي������ة بهدف اإيج������اد وعي جمتمعي 

مبفه������وم العناية بالرتاث العمراين واحلفاظ 

�شه������ام يف اإع������ادة �شياغة املفهوم  علي������ه والإ

الوطن������ي لل������رتاث وتاأكيد اأهميت������ه كعن�رش 
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متج������دد ي�شتمد جذوره م������ن املا�شي وميتد 

�شيل  لي�شم������ل الرتاث ال�شع������ودي والعربي الأ

)3(
�شالمي العريق.  والإ

�شالمي:   اأ�ش�ل الرتاث العربي الإ

�شكندري������ة املوؤت������ر  أقام������ت مكتب������ة الإ ا

ال������دويل ال�شابع للمخطوط������ات الذي يبحث 

في������ه 45 متخ�ش�ش������اً من 16 دول������ة عربية 

�شول غري العربية للرتاث العربي  واأجنبية الأ

�شالمي. الإ

وقال اإ�شماعيل �رشاج الدين مدير مكتبة 

�شكندرية يف الفتت������اح: اإن املوؤتر يخطو  الإ

خطوة جديدة للنظر يف اأ�شول تراثنا العربي 

يف �شياقه التاريخي واملعريف كي نزداد وعيا 

وفهما للحا�������رش، مو�شحاً اأن ه������ذا املوؤتر 

الذي يعقد حتت عنوان »التوا�شل الرتاثي.. 

�شالمي«  اأ�شول ومقدمات الرتاث العربي الإ

�ش������ول التي انطلق  ي�شع������ى اإىل النظر يف الأ

�شالمي واملقدمات  منها الرتاث العرب������ي الإ

التي �شبقته يف املج������الت العلمية والفكرية 

دبي������ة والفنية، م�شيف������اً اإن الرتاث الذي  والأ

�شالمية »عر  تركته احل�ش������ارة العربي������ة الإ

عمل مديد امتد قرابة األف عام من العطاء 

ن�شاين املتنوع مل�شاهري العرب وامل�شلمني يف  الإ

دب هو  جمالت العلم واللغة والدين والفن والأ

ظاهرة تاريخية ك������رى والظواهر التاريخية 

الك������رى وال�شغرى ترتبط عل������ى نحو خفي 

�ش������ول واملقدمات التي تفاعلت  اأو معلن بالأ

فيما بينها فاأنتجت هذه الظاهرة التاريخية 

أو تلك.. لكل ظاهرة تاريخية كرى تاأثر مبا  ا

�شبقه������ا وتاأثري يف الالحق بها وهو ما ن�شميه 

ا�شطالحاً.. التوا�شل الرتاثي.

وناق�ص املوؤتر طبيعة التوا�شل الرتاثي يف 

�شالمي  املرحلة املبكرة من الرتاث العربي الإ

أربع������ة حم������اور ه������ي: الفل�شفة  من خ������الل ا

والتاريخ،  العام������ة  واملعارف  والطبيعي������ات، 

داب،  واللغة والت�شورات الدينية، والفنون والآ

وبح������ث جمموعة من الق�شايا منها: هل اأدى 

�شول  الوعي املنقو�ص بالرتاث اإىل اإهمال الأ

العربي������ة لرتاثنا، واإ�شه������ام احل�شور العربي 

�شالم يف �شياغة املنظومة احل�شارية  قبل الإ

�شالمي������ة، وكيف تفاعلت اللغ������ة العربية  الإ

مع ال�رشياني������ة والعرية والفار�شية، وح�شور 

امل�شيحيني واليه������ود وال�شابئة واملجو�ص يف 

�شالمية،  الإ العربي������ة  الظاه������رة احل�شارية 

والفل�شف������ة والعل������وم واملعارف قب������ل ظهور 

�شالمي  �شالم، وطبيع������ة الوعي العربي الإ الإ

املبكر باحل�شارات ال�شابق������ة، والتفاوت يف 

معرفتهم باليونان والفر�ص ويف جهلهم التام 

برتاث م�رش القدمية والهند، كما تطرق اإىل 

بح������ث م�شاركة امل�شيحيني واليهود وال�شابئة 

�شالمية ابتداء  واملجو�ص يف الدولة العربية الإ

من ا�شتله������ام حفر اخلندق م������ن الع�شكرية 
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ندل�ص  الفار�شية وانتهاء برتجم������ات يهود الأ

للمتون الرتاثية العربية اإىل لغات اأجنبية.

وم������ن امل�شاركني يف املوؤت������ر: الفرن�شية 

هيلني بيلو�شتا، والريطاين جريالد هوتينج، 

واليوناين ق�شطنط������ني كانافا�ص، واللبنانيون 

يوبي،  ر�شوان ال�شيد ونادر البزري وهدية الأ

والكويتي عبد اهلل الغنيم، ومن م�رش ر�شدي 

را�شد واأمين فوؤاد �شيد وح�شن حنفي.

املخطوط������ات مبكتب������ة  مرك������ز  ونظ������م 

�شكندرية اأول موؤت������ر عام 2004 بعنوان  الإ

لفي������ة« الت������ي م�شى على  »املخطوط������ات الأ

ن�شخها 1000 عام، وتبعه عام 2005 موؤتر 

»املخطوطات املوقع������ة« التي كتبها موؤلفوها 

أو ن�شخها اآخرون واأقره������ا املوؤلفون، وعقد  ا

املوؤت������ر الثالث ع������ام 2006 حت������ت عنوان 

»املخطوط������ات ال�شارح������ة« واملوؤت������ر الرابع 

»املخطوطات املرتجمة« عام 2007 واملوؤتر 

اخلام�ص »املخطوطات املطوية« عام 2008 

أم������ا املوؤتر ال�شاد�ص فعقد عام 2009 حتت  ا

)4(
عنوان »الن�رش الرتاثي«. 

ن������دوة ح������ل ال���ع���م���ل امل������ش���ع��ي 

العربي: 

اختتمت يف العا�شم������ة الليبية طرابل�ص 

فعاليات الندوة البحثية التي اأقامتها جمعية 

�شالمي������ة العاملي������ة بالتعاون مع  الدع������وة الإ

املنظم������ة العربية للرتبي������ة والثقافة والعلوم 

حول مو�ش������وع العمل املو�شوع������ي العربي.. 

دب������اء العرب  أع������الم العلماء والأ مو�شوع������ة ا

وامل�شلم������ني منوذجا، والتي غط������ت اأعمالها 

جوان������ب متعددة من الثقاف������ة العربية وذلك 

مب�شاركة علماء وباحثني خمت�شني من ليبيا 

خرى. والدول العربية الأ

وكان الدكتور حممد اأحمد ال�رشيف اأمني 

�شالمية العاملية افتتح  عام جمعية الدعوة الإ

أ�شار فيها اإىل اأن هذا  اأعمال الندوة بكلم������ة ا

التع������اون ي�شمل اأوجها عديدة منها ما يت�شل 

باللغ������ة العربية والقراآن الك������رمي، وقال: اإن 

مور التي  العم������ل املو�شوعي العربي م������ن الأ

هلية طوال  �شغلت املوؤ�ش�شات الر�شمي������ة والأ

الق������رن الع�رشين حيث كانت هناك حماولت 

وروبي  عميق������ة قبل اأن ياأتي اإلين������ا التاأثري الأ

احلديث موؤك������داً اأن العمل املو�شوعي يعك�ص 

دائم������اً �شالب������ة احل�ش������ارة يف اأي جمتم������ع 

وا�شتمرارية العط������اء احل�شاري، م�شيفاً اأن 

م������ة العربية كانت ومازال������ت لها عطاوؤها  الأ

احل�ش������اري الكبري واأن امل�شكل������ة يف الرتاث 

�شالم������ي هي يف غ������زارة العطاء  العرب������ي الإ

)5(
وامل�شاهمات. 

�شمال  يف  اإن�����ش��ان  اأق����دم  جمجمة 

اأفريقيا: 

اأكدت وزي������رة الثقافة اجلزائرية، خليدة 

ثرية  تومي اأن مو�شوع ا�شرتجاع املمتلكات الأ
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للجزائر ومن بينها رف������ات جمجمة »اإن�شان 

تغنيف« ي�شكل اإحدى الق�شايا املتنازع عليها 

بني اجلزائر وفرن�شا. 

واأو�شح������ت توم������ي اأن ا�شرتج������اع رفات 

جمجمة »اإن�شان تغني������ف« اإ�شافة اإىل الكثري 

خرى  ثرية والثقافي������ة الأ من املمتل������كات الأ

أر�شيفه������ا الذي يع������ود لفرتة ما  للجزائ������ر وا

قب������ل الحت������الل ولفرتة الحت������الل هي من 

بني الق�شايا املتن������ازع عليها منذ ال�شتقالل 

واىل حد يومنا هذا ب������ني اجلزائر وفرن�شا، 

واأ�شاف������ت قائلة: اإننا جد واع������ون ب�رشورة 

ا�شرتجاع كل ما يرمز اإىل ذاكرتنا التاريخية 

ونحن جادون يف مطالبن������ا حيث يعتر هذا 

مر مبدئياً بالن�شبة للدولة اجلزائرية فال  الأ

تراجع ول م�شاومات بخ�شو�شه. 

وقال������ت يف ه������ذا ال�شياق: لق������د توخينا 

طر  أ�شلوباً منهجي������اً دقيقاً معتمدين على الأ ا

جرائية املتاحة وعلى منهجية  القانوني������ة والإ

علمية متمكنة من�شجمة مع املعايري الدولية 

املعم������ول بها حيث �رشعن������ا يف عملية �شاقة 

ودقيقة تتمثل يف ج������رد الرتاث الثقايف بعد 

ا�شتكمالنا للن�شو�ص التطبيقية للقانون رقم 

98-04 املتعل������ق بحمايته، و�شددت باأن هذا 

�شا�شية التي  اجلرد يعد اإحدى ال�������رشوط الأ

جرائية  يتعني علينا توفريه������ا يف امللفات الإ

املت�شل������ة باملفاو�شات بخ�شو�������ص ا�شرتجاع 

املمتلكات الثقافية املهربة. 

جراء  وح�ش������ب الوزيرة اجلزائرية فاإن الإ

الثاين �شمن هذا امل�شعى ي�شتند على �رشورة 

الن�شمام اإىل املعاهدات الدولية ذات ال�شلة 

باملو�ش������وع، وهو ما متَّ اإق������راره موؤخراً نهاية 

2009، بع������د امل�شادق������ة عل������ى التفاقيات 

املعنية، موؤك������دة اأن اجلزائر لن تدخر جهدا 

ثرية الثقافية املهربة  ل�شرتجاع املمتلكات الأ

وجعله������ا اإحدى ان�شغالت املجموعة الدولية 

من خالل �شعيها اإىل اإ�شدار تو�شيات �شارمة 

أف������ادت ب������ان مو�شوع  به������ذا اخل�شو�������ص، وا

ا�شرتج������اع املمتل������كات الثقافي������ة املهربة هو 

أولويات وزارة الثقافة  مو�شوع ياأتي �شم������ن ا

واأن ت�شوي������ة امل�شاكل العالق������ة املت�شلة بهذا 

�ش������كال �شتعود بالفائدة لي�ص لرتاث الدول  الإ

ن�شانية قاطبة. املعنية بل على الإ

أن������ه متَّ اكت�شاف جمجم������ة اإن�شان  يذكر ا

تغني������ف �شنة 1954 من قب������ل باحث فرن�شي 

يدعى كامي ارنب������ورغ يف منطقة تغنيف يف 

مقاطع������ة مع�شكر بالغ������رب اجلزائري وهي 

ن�شان  أقبي������ة متح������ف الإ ن معرو�ش������ة يف ا الآ

بباري�ص، وتوؤكد البحوث اأن حفريات تغنيف 

تع������ود اإىل الع�رش احلجري و�شك������ن بها اأول 

)6(
اإن�شان ب�شمال اأفريقيا. 
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مهرجان الفداوي الت�ن�شي: 

�شهدت قرية تكرون������ة الواقعة على قمة 

جبل يف منطق������ة ال�شاح������ل التون�شي جنوب 

العا�شم������ة تون�������ص اختتام فعالي������ات الدورة 

أي������ام الفداوي  احلادي������ة ع�������رشة ملهرج������ان ا

أي�ش������ا باحلكوات������ي يف امل�������رشق  املع������روف ا

أو اجل������وال كما تنطق يف  العرب������ي، والقوال ا

بع�ص مناطق اجلزائ������ر واملغرب، حيث �شم 

املهرج������ان قراب������ة 40 عر�ش������ا يف ف�شاءات 

خمتلفة مبحافظة �شو�ش������ة التون�شية، قدمها 

رواة للق�ش�ص ال�شفاهي من تون�ص واجلزائر 

واأوروبة. 

ونظ������م املهرجان عددا م������ن ور�ص العمل 

به������دف »جمع ال������رتاث ال�شف������وي وحفظه« 

بتجمي������ع عدد كبري من احلكاي������ات ال�شعبية 

وق�ش�������ص ال������رتاث ال�شفهي من كب������ار ال�شن 

للطرائ������ف  عرو�ش������اً  و�شم������ل  لتدوينه������ا، 

والق������راءات ال�شعرية الفكاهية امل�شتمدة من 

الرتاث ال�شعبي وعرو�شاً من الرتاث ال�شعبي 

التون�ش������ي منه������ا »ال�شطمب������ايل« وهو اأحد 

فريقي. وقدمت اأي�شا يف  أ�شكال الرق�ص الأ ا

طفال يف  اإطار املهرجان عرو�ص خا�شة بالأ

املدار�ص واملعاهد. 

ويقول امل�شوؤولون عن تنظيم املهرجان اإن 

أق������دم مهرجان من نوعه  أي������ام الفداوي هو ا ا

يف ال�شف������ة اجلنوبية للبح������ر املتو�شط واإنه 

مع مرور ال�شنوات اأ�شبح ي�شتقطب عرو�شا 

م������ن اأوروبة وحتى من كن������دا، و�شهدت دورة 

العام احلايل للمهرج������ان عرو�شا وحكايات 

من اإ�شبانيا واإيطاليا وفرن�شا ومالطا، حيث 

�شباين جيب  قال راوي الق�ش�ص ال�شفاهي الإ

ج������وزي بالفرن�شية »اأحيان������ا اأروي حكايات 

فيق������ول يل النا�������ص: نعم. لدين������ا يف بالدنا 

أ�شماء  احلكاي������ة نف�شها تقريباً. رمبا تختلف ا

ماك������ن اجلغرافية لكن ميكن احلديث عن  الأ

تراث اإن�شاين م�شرتك«. 

أيام  واأكد لطفي بن �شالح مدير مهرجان ا

ن�شطة  الف������داوي اأهمية تنظيم مث������ل تلك الأ

الثقافي������ة داعيا اإىل اإعادة اإحي������اء دور رواة 

الق�ش�������ص ال�شعب������ي يف ال�شاح������ة الثقافية، 

قائاًل: اإن الهدف من بعث هذا املهرجان هو 

اإحياء �شخ�شية الفداوي التي كانت موجودة 

واندث������رت. واحلكوات������ي يع������رف يف امل������دن 

با�شم الفداوي ويق������دم عرو�شه يف املقاهي 

وارتبط كذلك ب�شهر رم�شان. اأما يف املناطق 

أ�ش������كال اأخرى من  الريفي������ة فهناك القوال وا

احلكواتي«. 

وذكرت املمثلة امل�رشحية التون�شية دليلة 

املفتاح������ي اأن رواية الق�ش�������ص ال�شفاهي مل 

تكن تقت�رش على الرج������ال واأن اجلدات كن 

يوؤدي������ن دور احلكواتي يف البيوت تاما مثل 
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ماكن العامة، موؤكدة  الرجال يف املقاهي والأ

نها تثل  اأن احلكاي������ة ل ميكن اأن ت������وت لأ

أو  أيا كان الراوي، طفال ا الذاكرة ال�شعبية. وا

مر �ش������واء واملهم هو اأن  أة فالأ أو امرا �شيخ������ا ا

ن ذلك هو  يقع تنبيتها يف الذاكرة ال�شعبية لأ

جيال القادمة«.  الذي �شيبقى لالأ

أك������د الفداوي التون�شي طارق الزرقاتي  وا

أ�شهر »الفداوين« التقليديني اأن مهرجان  اأحد ا

أيام الف������داوي اأ�شبح حلقة تفكري وبحث يف  ا

هذا الفن، وقال الزرقاتي »اإن لدينا موروث 

عربي م�شرتك وه������و يتمثل يف حكايات األف 

ليلة وليلة. ولدينا يف املغرب العربي حكايات 

م�شرتكة وال�شيء نف�شه بالن�شبة لبقية الدول 

ردن مثال حكايات  العربية. لقد وجدت يف الأ

اجلازي������ة الهاللية يرويها ف������الح اأردين يبلغ 

من العم������ر 84 عام������ا وهو يقدمه������ا اأي�شا 

ب�شكل غنائي. اإذن فحكاية اجلازية الهاللية 

والتغريب������ة وتاريخ الهاللي������ني ودخولهم اإىل 

تون�ص هو تاريخ م�شرتك«.

وكان������ت �شخ�شية الف������داوي منت�رشة يف 

مناط������ق كثرية يف تون�������ص ولكنها اندثرت مع 

ذاعة  نهاية احلرب العاملية الثانية وظهور الإ

وانت�شارها، وتروي اأغلب احلكايات ال�شعبية 

أ�شطورية ومالحم  ق�ش�شاً عن �شخ�شي������ات ا

تاريخي������ة مثل اجلازي������ة الهاللية و�شرية بني 

هالل وهي قبائل زحفت على تون�ص يف القرن 

احلادي ع�رش قادمة من �شعيد م�رش ورويت 

 )7(
�شاطري.  عنها الكثري من احلكايات والأ

معر�س عن رحلة احلج: 

نظم املتحف الريطاين بلندن ندوة حول 

اأعمال املفك������ر الفل�شطين������ي اإدوارد �شعيد، 

�شارك بها كل من الناقدة الريطانية جاكلني 

روز، واملفك������ر �شتوارت ه������ول وهو من اأ�شل 

جامايكي، والكاتبة الريطانية مارينه وورنر 

دب، والدرا�شات  املتخ�ش�شة يف الأ

وقد نوهت جاكل������ني روز يف مداخلة لها 

بالدور الذي لعب������ه اإدوارد �شعيد يف الثقافة 

العاملية املعا�رشة بدءا من كتابه »ال�شت�رشاق« 

اإىل �شريته الذاتّية املو�شومة ب�»خارج املكان«؛ 

واعت������رت روز اإدوارد �شعي������د مثقفا �شجاعا 

يتكلّم احلقيقة اأمام ال�شلطة، مثلما اعترت 

املفكر �شتوارت هول �شاحب الف�شل والريادة 

أيها اأن  يف جمال الدرا�شات الثقافية. ففي را

نق������د اإدوارد �شعيد للموؤ�ش�ش������ة ال�شت�رشاقية 

وبنياته������ا مبن������ي عل������ى تفكي������ك التمثيالت 

الكولونيالية التي هم�شت امل�شتعَمر، وكّممت 

فمه لكي حتول دونه ودون التعبري عن ذاته، 

بينما تحورت حما�رشة �شتوارت هول حول 

جمموعة م������ن الق�شاي������ا النظري������ة يف فكر 

اإدوارد �شعي������د منها: ق�شي������ة النظرية ذاتها، 

ومفه������وم القراءة الطباقي������ة، وق�شية الهوية 

وم�شكالته������ا عند موؤ�ش�������ص التحليل النف�شي 

�شجموند فرويد. 
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ويعك������ف املتحف الريط������اين حالياً على 

قامة معر�������ص خالل �شهر يناير/ عداد لإ الإ

كانون الثاين 2012 عن رحلة احلج اإىل مكة 

أ�شخا�ص  وامل�شاعر املقد�شة م�شحوب بروايات ا

را�شي املقد�شة، ليكون هذا  عن رحالتهم لالأ

املعر�ص وفق������اً للم�شوؤول������ني يف املتحف هو 

ول من نوعه حيث من املقرر اأن  �شخم والأ الأ

ول مرة يف  يق������دم معرو�شات نادرة تعر�ص لأ

اأوروبة، �ش������وف ي�شتعريها املتحف الريطاين 

من عدة دول اإ�شالمية يف مقدمتها: ال�شعودية 

وم�رش وماليزيا وتبكتو. 

أ�شارت فيني�شيا بورتر اأمينة ق�شم العامل  وا

و�شط يف املتحف اإىل  �شالمي وال�������رشق الأ الإ

اأن املعر�ص جزء من �شل�شلة معار�ص �شخمة 

يقيمها املتحف الريطاين، بداأت مع �شل�شلة 

احلكام العظ������ام، وينوي املتح������ف البدء يف 

�شل�شل������ة جديدة ت�شتك�ش������ف الرحالت، تبداأ 

اأوىل حلقاتها مع معر�ص عن يوم املوتى لدى 

امل�رشي������ني القدماء، ويليه معر�������ص »م�شاألة 

عقي������دة« عن الرحل������ة يف الديانة امل�شيحية، 

وتختت������م ال�شل�شلة مبعر�ص �شامل عن احلج، 

مو�شحة اأن التحدي احلقيقي هنا هو اإبراز 

اجلانب املقد�ص يف رحلة احلج، كما �شيحر�ص 

املعر�ص عل������ى ا�شتك�شاف ط������رق احلج عر 

رواي������ات الرحال������ة الذين �شجل������وا زياراتهم 

را�ش������ي املقد�ش������ة، مثل اب������ن جبري وابن  لالأ

بطوطة ومن العامل الغربي مالكومل اإك�ص، كما 

ت�شع������ى بورتر اإىل�شم مذكرات ليدي اإيفيلني 

أ�شكوتلندا  أر�شتقراطية م������ن ا كوبولد وه������ي ا

أة بريطاني������ة م�شلمة تقوم  وكان������ت اأول ام������را

برحلة احلج عام 1933. 

أ�شارت بورت������ر اإىل اأن الت�شور املبدئي  وا

ول:  أق�ش������ام؛ الأ للمعر�ص يق������وم على ثالثة ا

تاريخ������ي ح������ول تاريخ احلج والط������رق التي 

را�شي املقد�شة،  ا�شتخدمت للو�ش������ول اإىل الأ

وي�شم ق�شما حول هدايا ال�شالطني واحلكام 

الت������ي ت�شمل الك�ش������وات وال�شتائ������ر، والثاين 

�شيرتك������ز حول مكة حي������ث �شيُخ�ش�ص جزء 

كبري م������ن املعر�ص ح������ول املدين������ة املقد�شة 

ما�شيه������ا وتاريخها والعائ������الت التي كانت 

خمت�شة بخدمة الكعب������ة. اأما الق�شم الثالث 

في�شتك�شف احل������ج يف الوقت احلايل، ولهذا 

الغر�ص ي�شم املعر�ص جانبا خا�شا بامل�شلمني 

يف بريطانيا، في�شم املعر�ص ت�شجيال لرحلة 

اأح������د العامل������ني يف املتح������ف الريطاين اإىل 

احلج، ومن املق������رر اإقامة املعر�ص يف غرفة 

القراءة باملتحف، وهي غرفة دائرية �شخمة 

عادة ت�شوير ال�شكل اجلغرايف  و�شت�شتخدم لإ

فالم  ملكة، و�شتتي������ح امل�شاحة اأي�شا عر�ص الأ

وال�ش������ور ومناذج من ك�ش������وة الكعبة تعر�ص 

)8(
ول مرة يف املتحف الريطاين.  لأ

ب�ل ج�ن�ش�ن وعي�ب امل�شاهري: 

يف نهاي������ات الق������رن املا�ش������ي، اأ�ش������در 

الريطاين ب������ول جون�شون كتابا حمل عنوان: 

»املثقفون« ا�شتعر�ص فيه ما �شماه ب�»اأمرا�ص 

دب������اء وال�شعراء واملفكرين،  امل�شاهري« من الأ
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مم������ن لعب������وا دوراً ريادياً يف تط������ور الثقافة 

ن�شانية.  الإ

وكان اأول م������ن طالته �شهام بول جون�شون 

هو جان ج������اك رو�شو الفيل�ش������وف والكاتب 

الفرن�ش������ي ال�شه������ري، فقد اتهم������ه جون�شون 

ح�شا�������ص بالتفوق  ناني������ة املفرط������ة، وبالإ بالأ

خرين، وكان بول جون�شون يعتقد اأن  على الآ

رو�شو كان يحمل �شغائن كثرية، وكان خمادعاً 

با�شتم������راره يف حم������ل ه������ذه ال�شغائن، وقد 

�ش������وره وكاأنه �شخ�ص ل ميك������ن اأن ي�شادق، 

ول ميكن اأن يتمت������ع بثقة اأحد، فهو مري�ص 

بجنون العظمة، وه������و يحب اأن تكون حياته 

كله������ا دعة وا�شرتخ������اء، وكان رو�شو على حد 

قول جون�ش������ون: كثري ال�شجار، وبعنف �شديد 

–	مع كل الذين تعاملوا معه تقريبا، ول�شيما 
�شدقاء منهم. الأ

و�شخر ب������ول جون�شون من كارل مارك�ص، 

قائاًل: اإن������ه كان جاهال بعامل املال وال�شناعة 

طوال حيات������ه، واأن جمي������ع معارفه يف هذا 

أنها من  املج������ال التي قدمها للنا�ص كم������ا لو ا

ابتكاره اخلا�ص، ق������د ا�شتقاها يف احلقيقة 

من خاله الذي كان رجل اأعمال ناجحا يعي�ص 

يف هولن������دا، ومن �شديق������ه اجنلز الذي كان 

عاملاً باأمور املال وال�شناعة. 

ومل يكت������ف بول جون�ش������ون بانتقاد اأفكار 

كتب������ه  ال������واردة يف جمم������ل  كارل مارك�������ص 

النظري������ة، بل قّدمه ك�شخ�ص متعجرف مثري 

لالزدراء، وكان �شوته احلاد الرنان متنا�شقا 

حكام العنيفة التي كان  ت������ام التنا�شق مع الأ

�شياء بال  ي�شدرها ويوّزعه������ا على الب�رش والأ

توقف.

ومل ينج الكاتب امل�رشحي انريك اب�شن من 

جتري������ح وانتقاد بول جون�ش������ون، فقد و�شفه 

باأنه كان �شئيل احلجم، قبيحا، وهناك �شائعة 

تق������ول اإنه طفل غري �رشع������ي لرجل جمهول، 

ومل ي�شتط������ع عندما كر واأ�شب������ح م�شهورا اأن 

أنيقا، وكان يق�ش������ي �شاعة كاملة كل  يك������ون ا

�شباح حماول ارتداء مالب�شه، غري اأن جميع 

حماولت������ه للتاأنق منيت بف�ش������ل ذريع، اإذ كان 

يب������دو ملعظم النا�ص مثل العاملني على ظهور 

حمر الغريب  ال�شفن، وكان له وجه اأ�شالفه الأ

خا�ش������ة بعد اأن ي�رشب، كم������ا كان دائما فظ 

القلب وعنيفا مع زوجت������ه، ومل يكونا زوجني 

ميكن روؤيتهما وهما يف ان�شجام ووفاق.

كما اأطلق جون�شون �شه������ام انتقاده على 

تول�شتوي الروائ������ي الرو�شي امل�شهور، قائاًل: 

اإنه كان مدمنا على لعب القمار، وقد �شافر 

أوروب������ة م������ن اأجل هذا  م������رات عدي������دة اإىل ا

الغر�ص، واأخ������ذ عليه �شلوكه غ������ري املتوازن 

يف طل������ب املل������ذات، واملغام������رات اجلن�شية، 

قن������ان يف مزرعة والده  ومطاردات������ه بنات الأ

الكب������رية، ومن ثم رميه الن�ش������اء بالالئمة يف 

اجنرافه وراء ذلك، واعتبارهن �شبب الداء، 

واأن �شحب������ة الن�شاء �رش اجتماعي، اإذ يقول: 

م������ن يف احلقيقة �شبب امليل احل�شي والعبث 

خرى بداخلنا اإن مل يكن الن�شاء؟  واخلطايا الأ
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وم������ن امللوم لفقداننا �شفاتن������ا الطبيعية من 

ن�شاف اإن  خال�ص والتعقل والإ ال�شجاعة والإ

مل تكن الن�شاء؟..

مريكي ارن�شت همنغواي،  اأما الروائي الأ

فق������د كان على ح������د زعم جون�ش������ون يحب 

حيان،  الك������ذب، ويتعّم������د ذل������ك غال������ب الأ

م�شت�شه������داً مبا قاله همنغ������واي يف ق�شة له 

بعنوان بيت اجلندي كتب فيها: من الطبيعي 

اأن يكون اأف�شل الكت������اب كذابني، جزء كبري 

من حرفتهم ه������و اأن يكذب������وا.. اأن يختلقوا 

كاذيب.. اإنهم كثريا ما يكذبون دون وعي،  الأ

ث������م بعد ذلك يتذكرون كذبه������م بندم �شديد، 

وكان همنغواي كما يق������ول جون�شون: يكذب 

عادة على والديه، ويكذب يف كالمه عنهما، 

�شباب غري وا�شحة. واأحيانا لأ

ويف ه������ذا ال�شياق و�شف ب������ول جون�شون 

ال�شاع������ر والكاتب امل�رشح������ي برتولد برخت 

أنه كان  ب�شاحب القل������ب اجلليدي، وي������رى ا

يحب اأن تثري اأعماله �شجة، واأن تثري الهم�ص 

و�شيح������ات ال�شتنكار من جان������ب اجلمهور 

خر، وكان  والت�شفيق احلاد م������ن اجلانب الآ

يحتق������ر املثقف������ني التقليدي������ني خا�شة ذلك 

أو الرومان�شي، ويرى بول  كادمي������ي ا النوع الأ

جون�ش������ون اأن فل�شفة برخت التي تعتمد على 

مقولت������ه التالية: ل تن�ص اأن الفن خداع، واأن 

أنانية عنيدة،  احلياة نف�شها خدع������ة تف�شح ا

وي�شي������ف قائال: كان برخ������ت يتابع اأهدافه 

نانية بق�شوة منظم������ة ودم بارد اإىل درجة  الأ
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التاريخ يُكتب، ويُعاد كتابته مرات عدة. تختلف الكتابات باختالف املناهج 

يديولوجيات. يُكتب لغايات بحثية مو�سوعية، ولغايات �سيا�سية  واملدار�س، والأ

أ�ساليبه كذلك،  وفكرية حمددة م�سبقاً. تاريخ العرب، روؤاه متعددة، ومناهجه وا

وهذه الدرا�سة »عودة التاريخ: يف التاأ�سي�س للميثولوجيا العربية« تقدم وجهة 

نظر جديدة. حاول املوؤلف من خالله������ا اإثارة البع�س من الت�ساوؤلت. وو�سع 

أنه بحاجة اإىل قراءات جديدة. الكتاب من تاأليف  اليد على البع�س مما يبدو ا

الباحث الدكتور جمال الدين اخل�سور. 

❁

ò
باحث �شوري.

عودة التاريخ..

يف التاأ�سي�س للميثولوجيا العربية

❁
عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن
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يقع �لكت������اب يف جز�أين وبحدود /700/ 

�صفحة من �لقط������ع �لكبري، ومن �إ�صد�ر د�ر 

�لفرق������د بدم�صق. نحاول يف ه������ذه �لعجالة 

أ�صا�صي من �أفكار وحماور، مبا  تق������دمي ماهو �

يت�صق و�ملعطيات �ملعرفية للكتاب.

❁    ❁    ❁

املعرفية  نرتبولوجية  الأ مقدمة يف 

العربية التاريخية

نرتبولوجية« �ملعرفية.  نا�صة �لعربية »�لأ �لإ

و�حل�ص������ارة �لعربية، كل متكام������ل متو��صج 

مت�صاع������د، ي�صتن������د عل������ى �جلغر�فية. لقد 

كان �إن�ص������ان �ملنطقة ثمرة جدل �لعالقة بينه 

وبني �لطبيعة يف �مل������كان، يف قلوب �لكهوف 

نهار، ومع عتبات �حل�صارة  وعلى �صفاف �لأ

هر�م  ن�صان قلق������ه �إىل �لزقور�ت، و�لأ نقل �لإ

ومعاب������د بعلبك وتدم������ر.. كل ذلك يف وحدة 

ب�رشية متكاملة مرت�بطة، ل �نف�صام فيها.

هذ� �لقل������ق �ملادي، ر�فق������ه قلق روحي، 

توني������ة �لتوحيدية،  أنت������ج من������و�ً للديان������ة �لآ �

خنات������ون، يف روؤية كلية. ه������ذه �لتوحيدية،  لأ

ع������ادت لتظهر من جديد يف �مل�صيحانية عرب 

عنها »�صتان������د�ل« بقوله: »�إن دين �مل�صيح هو 

دين �لفال�صفة �لعرب معا�رشيه«. ومثل هذه 

�صالم، و�لذي �صكل  أنتج �لإ �لروحانية هو ما �

مع �للغة �لعربية، فحوى ما�صبق من تكوينات 

ميثولوجي������ة وثيولوجية ومظاه������ر توحيدية 

بحيثيات اأرقى.

لق������د كان املقد�ص ال�شت�رشاقي، منظومة 

أيديولوجية غايتها م�شخ ال�شخ�شية العربية  ا

يف وجه �شح������راوي، حدي������ث العهد، فحلل 

البنى الثقافية املعرفي������ة، يف تق�شيم العرب 

أ�ش�ص ل علمية. على ا

لق������د �ش������اغ »�شلو�شرت« ذل������ك يف �شيغة 

دب  »ال�شامي« يف موؤلفه املعروف »فهر�ص الأ

ال�رشقي والتوراتي« ع������ام /1781م/ والذي 

نت������ج عنه لحقاً »دول������ة اإ�رشائيل«.. وما زال 

ن يقب������ع حت������ت نظرات  تاريخن������ا حت������ى الآ

ال�شت�رشاق املعا�رش، كما يريد، ولي�ص كما هو 

أرن�شت رينان«  الواقع. مثل ذلك هو مافعله »ا

�شوريني �شاميون، اأما الكلدانيون فال  »باأن الأ

أو  حتدي������د عرقي لهم، وامل�رشي������ون اأحبا�ص ا

مهجنون.

اإن جمي������ع امل�شت�رشق������ني يتفق������ون على 

مفه������وم »ال�شامي������ة«. ولو بدلن������ا ذلك بكلمة 

»العرب« ذلك ال�شع������ب الذي ميتلك الوجود 

الجتماعي، والثقايف واللغوي، لكنا اأعطينا 

وجوداً لهذه اجلغرافي������ة منذ اآلف ال�شنني. 

م للعربية، وريثة  رامي������ة هي الأ لقد كانت الآ

املا�شي امل�رشي والكنعاين والبابلي.

أو موؤلفه هذا  أ الباح������ث درا�شته ا لقد بدا

دن������ى وحتى فجر  منذ ع�������رش الباليوليت الأ
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لف الرابع قبل امليالد،  التاريخ مع نهاي������ة الأ

ث������م انطل������ق لبناء الوح������دة اللغوي������ة للبحث 

نا�ش������ي العربي عر الق������راءة املقارنة، ثم  الإ

أيديولوجياً« يف التاأ�شيل  املفا�شل املفقودة »ا

نا�شي للمظاه������ر احل�شارية  التاريخ������ي والإ

للوحدة املعرفية التاريخية العربية.

لق������د ا�شتخدم املوؤل������ف م�شطلحات من 

مثل: وحدة اخليال، الذاكرة اجلمعية، وحدة 

التاريخ اجلغ������رايف، واجلغرافية التاريخية، 

وحدة اللغ������ة، ال�شيكولوجية اجلمعية و�شولً 

للتاأ�شي�������ص التلقائي التايل للهوي������ة القومية 

العربية الناجزة تاريخياً.

وم������ن املهم التذكري باأه������م العوامل التي 

تدف������ع تلك الق������راءة للو�ش������ول اإىل احلقائق 

التاريخية.

أو الت������ي تعني  أ - التاريخي������ة املقارن������ة ا ا

�رشورة اتباع منهج املقارنة بني بنى تاريخية 

أو مت�شابهة اأو متطابقة،  أو متماثلة ا متوازية ا

، والتايل، وعلى امل�شدر  ويلِّ للدللة عل������ى الأ

اخلالق للمعرفة كنت������اج اأويل، وعلى التبني 

ويل، وهذا ل  أو املنمذج كنت������اج الأ التمثل������ي، ا

ميك������ن اأن يتم اإن مل نربط������ه بالبناء املعريف، 

ب�شب������ب �رشورة و�شع������ه يف �شياقه التاريخي 

الطبيع������ي، مبا يعنيه ذلك من ر�شم اخلارطة 

أو  أو اللغة ا حداثيات تطور الفكر ا املعرفية لأ

املظهر احل�شاري.

وانطالقاً من تعري������ف »مارغريت ميد« 

نرتوبولوجي������ا، ي�شف املوؤلف اخل�شائ�ص  لالأ

ن�شاني������ة والبيولوجي������ة والثقافية املحلية،  الإ

كاأن�ش������اق مرتابطة ومتغرية، وذلك عن طريق 

مناذج ومقايي�ص ومناهج متطورة.

لذلك يوؤكد املوؤلف اأن القراءة التاريخية 

نا�ش������ة املعرفية يعني  املعرفية يف حم������ور الإ

درا�ش������ة الظاه������رة الثقافية باآلي������ة تطورها 

ن�شاين بخ�شائ�شه������ا القومية.. وانطالقاً  الإ

م������ن تل������ك املقارنة ح������دد املوؤل������ف املراحل 

التاريخي������ة املعرفية »ا�شرتاطياً« لتطور اللغة 

العربية بالتايل:

1- اللغة العروبية البدئية، وهي �شفاهية، 

مُّ للهجات الكتابية العروبية لحقاً.
والأ

2- اللهج������ات العروبي������ة، وه������ي كتابية، 

لف الرابع قبل امليالد، مع  حتدد يف نهاية الأ

ظهور امل�شمارية والهريوغليفية.

أ تاريخها مع ظهور  3- اللغة العربية ويبدا

بجدية العربية الفينيقية وال�شيناوية. الأ

4- العربي������ة املعا�رشة، الت������ي تتد منذ 

ن. الر�شالة املحمدية وحتى الآ

اأما م�شطلح������ات »العربي« و»العروبي«، 

فقد ق�شد املوؤلف من ذلك:

1- العروب������ة: ا�ش������م يُراد ب������ه خ�شائ�ص 

اجلن�ص العربي ومزاياه.

2- العربي: من يحمل ال�شمات واملبادئ 
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ن�شاق الناظمة للخ�شائ�ص املميزة للجن�ص  والأ

العربي.

وباحل������ري اأن اللغ������ة العربي������ة اأعط������ت 

من������ذ اأ�شولها الرافدي������ة والنيوليتيكية حتى 

يومنا هذا، تديناً �ش������اغ منه جمتمعنا جميع 

التاأمالت والفل�شف������ات واجلماليات والعلوم 

اخلا�شة والعامة.

لقد ق�شم املوؤلف امليثولوجيا العربية اإىل 

املراحل التالية:

1- امليثولوجيا العربية البدئية وتت�شمن 

املرحلة النباتية والطوطمية.

وىل،  2- امليثولوجيا العربية الفل�شفية الأ

أ�شئلة  ن�شان العروبي يجيب عن ا أ الإ وفيها بدا

وىل. احلياة الأ

وىل  3- الديانات التوحيدية العروبية الأ

تونية وامل�شيحية وال�شابئة  وتثلها الديانة الأ

حناف. والأ

رقى مبفاهيم  �شالم وهو ال�شكل الأ 4- الإ

جابة عن التطور التاريخي. الإ

وعلى اجلانب اللغوي والعتقادي ميكن 

مور �شمن ال�شياق التايل: روؤية الأ

1- املنظومة احلقوقية العروبية البدئية 

ن�شان بذاته ومن حوله يف  ح������ّددت عالقة الإ

�شريورة التطور الجتماعي.

العروبي������ة  احلقوقي������ة  املنظوم������ة   -2

الجتماعية، وظهرت م������ع �رشيعة حمورابي 

بتنظيم عالقات جمتمعية معقدة.

أولية لذلك ت�شعنا اأمام الروؤية  اإن قراءة ا

التالي������ة: اإن ال�ش������ريورة املجتمعي������ة ببنيتها 

املعرفي������ة هي كل متكامل، مرتابط يف البنية 

املعتقدية )امليثولوجية( وتتداخل مع الواقع 

داب وغريها، والذي  الجتماع������ي واللغة والآ

اكتم������ل يف الق������رن ال�شاد�������ص املي������الدي مع 

الر�شالة املحمدية.

فعندما نق������ول باأن التاري������خ العربي مّر 

ن  وىل، فالأ بداية مبرحلة العروبة البدئية الأ

ذل������ك قائم فعاًل يف الزم������ان واملكان والذي 

وىل هي  ق�شم������ه املوؤل������ف اإىل مرحلت������ني: الأ

احلراك اجلولين املا قبل خليجي. والثانية 

هي م������ا ميتد حت������ى املرحل������ة الدفئية ملياه 

اخلليج العربي.
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أم������ا املرحلة الثانية فتمت������د حتى بداية  ا

التدوي������ن الكتاب������ي الت�شوي������ري- الرم������زي 

ل������ف الرابع قبل  والرتكيب������ي، مع نهاي������ة الأ

امليالد.

أم������ا املرحل������ة الثالثة فن�شميه������ا مرحلة  ا

ول والذي  ال�شع������ود احل�شاري العروب������ي الأ

ميت������د حتى �شقوط بابل على يد الفر�ص عام 

/539 ق.م/.

املرحل������ة الرابعة تتد م������ن �شقوط بابل 

ل������ف ال�شاد�ص قبل امليالد وحتى  يف نهاية الأ

املرحلة املحمدية. وميكن اأن نطلق على هذه 

ول(. املرحلة )الركود العربي الأ

املرحلة اخلام�شة: وهي مرحلة النهو�ص 

العربي ال�شام������ل والذي امتد م������ع الر�شالة 

املحمدي������ة وانتهى مع �شق������وط غرناطة يف 

ندل�ص. الأ

❁    ❁    ❁

يف اجلزء الث������اين من الكت������اب. يناق�ص 

املوؤل������ف مفاهيم الزمان وامل������كان يف العقل 

ل������ف الث������اين قبل  العرب������ي حت������ى نهاي������ة الأ

امليالد.

يف املنظوم������ة الزمانية. كان������ت العروبية 

لف م������ن ال�شنني قبل  املمت������دة لع�������رشات الآ

لفبائية الكنعانية، والعربية لحقاً،  اعتماد الأ

مو�شوع ترجمة وتفكيك اأكرث من كونها �شاحة 

درا�شة و�شغاًل معرفياً تف�شريياً حتليلياً. ويف 

ح������وال كان الباحث������ون يحاولون  اأح�ش������ن الأ

القرتاب من البنية الرتكيبية لتلك املنظومة 

الكتابية، بعد اإتام الرتجمة اللفظية.

اإن ما ت�شتغل علي������ه هذه الدرا�شة يكمن 

يف املحاور التالية:

1- الفكر التاأملي هو الذي نقل املجتمع 

من البدايات اإىل التدجني النباتي واحليواين. 

كر يف زراعة القمح. وللتجربة الدور الأ

2- اإن الفكر املج������رد التخيلي ل ينطلق 

فعال  ذاتياً اإّل ع������ر م�شاحات الفط������رة والأ

الال�رشطية، لكنه يتح������ول اإىل تاأملي عندما 

يرتبط بالتجربة املعي�شية.

احليادي������ة  النقدي������ة  املقارن������ة  اإن   -3

حل�شارات ال�������رشق العربي توؤكد التعامل مع 

نت« و»الهو«، وحدد منظومة  املحيط عر »الأ

عقالنية جادة قادرة على التمييز بني الذات 

واملو�شوع.

4- اإن النتق������ال م������ن الك������وخ اإىل البيت 

الدائري اإىل البيت امل�شلع  يك�شف بدقة مدى 

العمق الذي تركزت به العقالنية الزراعية 

�رشة والعائلة  من قدرتها على قراءة معنى الأ

واخللف وال�شلف.

اإن تاريخ ال�رشق العرب������ي ومنذ ع�رشات 

لف م������ن ال�شنني، تاري������خ واقعي ميداين  الآ

مت�شق ومت�شل ومتحرر من الف�شامية.
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يف املنظوم������ة املكانية. امل������كان كالزمان، 

موجود يف اإحداثياته ون�شقه اخلا�ص، ب�شكل 

م�شتق������ل ع������ن اإرادتنا ووعينا. وق������د ا�شتغل 

املوؤلف على مفهوم املكان من خالل التايل:

ح�شا�������ص باملكان يرت�شم من خالل  1- الإ

الوظيفة التي تعطى له، من هنا ميكن اإدراك 

املعنى الجتماعي للمكان.

2- املكان �شامت، م������ن دون بُعد الزمن 

الجتماعي فيه وعليه.

3- نحن ن�شتغل على املكان بهدف التاأقلم 

مع املحيط، ويتحرك اإدراكنا املبا�رش للمكان 

املو�شوعي مبق������دار التحولت التي ننجزها 

عليه.

4- اأهمية املكان ترتبط مبقدار ما يعطى 

م������ن وظيف������ة، ترتبط مبقدار م������ا نقدم من 

عنا�رش للتاأقلم م������ع الو�شط املحيط والبيئة 

والطبيعة.

5- املكان يت�ش������ف بالزمن الجتماعي، 

فله عالق������ة مبا�رشة ب�شمات اجلماعة �شابقاً 

والقومية لحقاً.

6- باعتب������اره يت�شف بالزم������ن الثقايف، 

ي�شبح للمكان بعداً جمالياً.

7- املكان املتغرّي هو املوقع الب�رشي الذي 

ا�شتغلت عليه اجلماعة واألفت عنا�رشه.
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نظري  يلفت  مل  ث����ار،  والآ وال��ت��اري��خ  الثقافة  خ��ال عملي يف جم��ال 

واهتمامي ومتابعتي كاتب وموؤرخ وفيل�سوف مثلما فعل  املفكّر الربيطاين 

ال�سهري »اأرنولد توينب�ي« فهو بحر زاخر باملعرفة ال�ساملة، وكتبه الغزيرة 

ن�سان من قراءتها والرجوع امل�ستمر  يف فل�سفة ودرا�سة التاريخ ل ميل الإ

نها خري مر�سد اإىل الطريق املوؤدية اإىل م�ستقبل اأف�سل، واأقولها 
اإليها، لأ

ع�رصنا  ليمّثل  »توينب�ي«  من  اأف�سل  ق��راأت  ما  كل  يف  اأج��د  مل  ���رصاح��ة، 

\ \ \ \ \ \
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جيال القادمة، ولي�س هناك من م�ؤرخ يف القرن الع�رسين يناف�شه يف جمالته  لالأ

ان�شغاله  واإن  يحتلها،  التي  الرفيعة  املنزلة  ويف  وامل��ش�ع  �شل�ب  الأ ويف  ال�ا�شعة، 

املعرفة، ح�ل جميع  من  كبري  قدر  من  املده�س  ومتّكنه  احل�شارات،  با�شمحالل 

املا�شي،  القرن  العامل، جعل منه �شخ�شية مرم�قة جدًا من �شخ�شيات  ح�شارات 

حيث اقرتنت فيه الكفاءة الفنية بالنبهار الجتماعي.

لقد �شغل »ت�ينب�ي« امل�ؤرخني وفال�شفة التاريخ وعلم الجتماع كثريًا مبا كتب، 

وامل�شتعمرة،  امل�شطهدة  ال�شع�ب  ق�شايا  ن�رسة  اأجل  من  عنيدًا  منا�شاًل  وعرفناه 

»ت�ينب�ي«على  لقد متّرد  بال�شهي�نية،  امل�شتمر  والتنديد  فل�شطني،  ومنها ق�شية 

منهج امل�ؤرخني الغربيني، حني اعترب ال�حدة ال�شاحلة لدرا�شة التاريخ هي املجتمع 

اأو احل�شارة، وقد اأح�شى يف تاريخه اإحدى وع�رسين ح�شارة قام بدرا�شتها، وا�شتنتج 

واملين�ية،  وال�رسيانية  والبابلية واحلثّية  وال�ش�مرية  امل�رسية  ق�انينه منها وهي: 

يرانية والعربية والهندو�شية والهندية وال�شينية وح�شارة ال�رسق  والهيلينية، والإ

رث�ذك�شية  الأ وامل�شيحية  واملك�شيكية  واملايانية  والي�كاتيكية  ن��دي��ة  والأ ق�شى  الأ

هذه  جميع  التح�شري  م�شرية  ابتلعت  وق��د  الرو�شية،  رث�ذك�شية  والأ البيزنطية 

الرو�شية،  رث�ذك�شية  والأ امل�شيحية،  رث�ذك�شية  الأ هي:  منها  �شبعًا  اإل  احل�شارات 

والهندو�شية  والعربية(  القدمية  يرانية  الإ )احل�شارتني  ت�شم  التي  �شالمية  والإ

وال�شينية والك�رية اليابانية والغربية.

ويرى »ت�ينب�ي« يف نظريته اأن م�شرية التاريخ تنبع من انتقال جمم�عة من النا�س 

يجاب، وكل ما ي�شتطيع التفكري التاريخي اأن يفعله ه� متابعة  من ال�شلب اإىل الإ

الظروف التي ح�شل فيها التغيري، والنتائج التي متّخ�شت عنه، اأما ملاذا ح�شل 

ن�شانية، التي  هذا التغرّي يف هذه الظروف فه� لغز يختفي يف حرية ال�شتجابة الإ

تعرّب عن نف�شها ب�ش�ر متعددة، يف الن�شحاب والع�دة، ويف التحّدي وال�شتجابة، 

نقل  النم�  ويعني  النتقال،  وتنم� احل�شارات مبثل هذا  واحل�شد،  التبديد  ويف 
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نح�  تقدم  وه���  الداخلي،  اإىل  اخلارجي  التحدي  من  والتحدي  العمل  ميزان 

�شخ�شية احل�شارة هي ميدان عملها، ويحدث  امل�شري، واجتاه ت�شبح فيه  تقرير 

هذا عندما ت�اجه احل�شارة حتديًا فتقابله با�شتجابة ناجحة، وهي عندما تفعل 

هذا ل تقت�رس على امت�شا�س ذلك العن�رس الذي ي�شّكل عدم امت�شا�شه نف�شه 

حتّديًا، واإمنا ت�لد يف نف�شها طاقة ملجابهة حتد اآخر، ولكن كيف ت�شتجيب اإحدى 

»ت�ينب�ي«:  يجيبنا  ذلك؟!  عن  اأخرى  تعجز ح�شارة  بينما  للتحدي،  احل�شارات 

اأو جماعات(  )فرد  الناجحة  اأقلّية مبدعة يف احل�شارة  يكمن يف وج�د  اجل���اب 

كرثية  قلية عبء التحدي، ينتقل الفعل واحلركة اإىل الأ وعندما تتحّمل هذه الأ

اأو املحاكاة، وهكذا فاإن احل�شارة تن�شاأ عندما ي�اجه �شعب حتديًا،  بق�ة التقليد 

في�شتجيب لهذا التحدي بق�ة اأكرب من التحدي نف�شه، ويرى »ت�ينب�ي« اأن اأف�شل 

حتد ه� الذي ل يقت�رس على دفع املتحدي اإىل حتقيق ا�شتجابة ناجحة واحدة، 

جناز  مام، فينتقل من الإ واإمنا يدفعه اأي�شًا اإىل ال��ش�ل اإىل حركة تدفعه اإىل الأ

اإىل  آنية  ا راحة  اأخ��رى، ومن  اإىل طرح م�شكلة  اإىل كفاح جديد، ومن حّل م�شكلة 

واإل فقد  اأن ل يك�ن مفرطًا يف ق�ته،  التحدي  حركة متكررة، ومن �رسوط هذا 

ي�ؤدي اإىل امل�ت، واأن ل يك�ن مفرطًا يف �شعفه واإل فاإنه لن ي�شتخل�س ال�شتجابة 

الفّعالة، وهذا ما قاد »ت�ينب�ي« اإىل قان�ن ال��شط، يف مبداأ التحدي وال�شتجابة.. 

ويظّل املجتمع متما�شكًا ما دام يف حالة من�..
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